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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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Јавни позиви

На основу Акционог плана запошљавања града Чачка за 2020. годину 
(„Сл. лист града Чачка” 3/2020) и закљученог Споразума о уређивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања за 2020. годину између Националне службе за 
запошљавање и града Чачка од 19.05.2020. године, 

ГРАД ЧАЧАК И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ  
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима са тери-
торије града Чачка који се воде на евиденцији Националне службе за 
запошљавање - Филијала Чачак (у даљем тексту: Национална служба) и 
имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу 
од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе 
са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика 
предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач 
заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у 
обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује 
доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев 
од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапосле-
них, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико 
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице поје-
диначно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на 
субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају 
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице 
може да оствари под условом да је:
- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе, 
-  завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у 

организацији Националне службе или друге одговарајуће организације,
-  испунило раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној 

служби,
-  у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ 

у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу 
са прописима за доделу државне помоћи.

Захтев са бизнис планом подноси се, у два примерка. Националној служ-
би за запошљавање - Филијали Чачак, Жупана Страцимира 35, непо-
средно или путем поште или електронским путем на имејл-адресу: 
Dusica.Belic@nsz.gov.rs на прописаном обрасцу.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закљу-
чивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.
gov.rs.
Јавни позив траје 30 дана од дана објављивања у локалном 
штампаном медију, а последњи рок за подношење захтева са 
бизнис планом је 25.06.2020. године.

Информација о мери, образац захтева са бизнис планом и списак делат-
ности које не могу бити субвенционисане доступни су у Националној 
служби за запошљавање - Филијали Чачак, на шалтеру 10 Градске упра-
ве за опште и заједничке послове града Чачка, на сајту Националне 
службе за запошљавање - www.nsz.gov.rs и на сајту града Чачка - 
www.cacak.org.rs. 

На основу Акционог плана запошљавања града Чачка за 2020. годину 
(„Сл. лист града Чачка” 3/2020) и закљученог Споразума о уређивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања за 2020. годину између Националне службе за 
запошљавање и града Чачка од 02.03.2020. године, 

ГРАД ЧАЧАК И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ  

У 2020. ГОДИНИ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапос-
леног за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће обра-
зовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, однос-
но стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, 
односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад 
у струци. 
Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут 
стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту 
и ниво квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од 
времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за 
преостали период потребан за стицање услова за полагање приправнич-
ког или стручног испита.
Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно у 
складу са актом о организацији и систематизацији послова код послода-
вца, а финансира се најдуже 12 месеци. У случају када се програм струч-
не праксе спроводи у складу са законом, програм може да се финансира 
у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месeци. Када се програм 
стручне праксе спроводи на основу акта о организацији и систематиза-
цији послова код послодавца, програм се финансира у трајању:
- до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација, 
- до 12 месеци за лица са најмање седмим нивоом квалификација.

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запо-
шљавање: 
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза 
исплаћује средства у укупном месечном износу од: 
- 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација, 
- 25.000,00 динара за лица са најмање седмим нивоом квалификација.
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и 
професионалне болести, у складу са законом. 
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може оствари-
ти послодавац који припада приватном или јавном сектору, који има 
седиште или организациону јединицу на територији града Чачка и орга-
ни јединице локалне самоуправе. Послодавац који има до 5 запослених 
има право да у програм стручне праксе укључи једно незапослено лице, 
послодавац који има од 6 до 14 запослених има право да у програм стру-
чне праксе укључи највише два незапослена, а послодавац који има 15 
и више запослених има право да у програм стручне праксе укључи неза-
послене чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Захтев за учешће у програму подноси се Националној служби за 
запошљавање - Филијали Чачак, Жупана Страцимира 35, непосред-
но или путем поште или у електронском облику на имејл: Biljana.
JovanicMarkovic@nsz.gov.rs, на прописаном обрасцу.
Информације о програму и образац захтева могу се добити у Нацио-
налној служби за запошљавање - Филијала Чачак, шалтеру 10 Градске 
управе за опште и заједничке послове града Чачка или преузети на сајту 
града Чачка - www.cacak.org.rs и сајту Националне службе за запо-
шљавање - www.nzs.gov.rs.
Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разма-
трање.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у локалном штам-
паном медију до утрошка расположивих средстава издвојених 
за ову намену, а најкасније до 30.09.2020. године.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

www.nsz.gov.rs

http://www.nsz.gov.rs
http://www.cacak.org.rs
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Наука и образовање

На основу Акционог плана запошљавања града Чачка за 2020. годину 
(„Сл. лист града Чачка” 3/2020) и закљученог Споразума о уређивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања за 2020. годину између Националне службе за 
запошљавање и града Чачка од 02.03.2020. године,

ГРАД ЧАЧАК И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ  
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НА НОВООТВОРЕНИМ  

РАДНИМ МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ

Сувбенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним 
местима намењена је послодавцима из приватног сектора, са седиштем 
на територији града Чачка, који ће запослити до 5 незапослених лица са 
територије града Чачка, на неодређено време, са пуним радним временом, 
која су пријављена на евиденцији Националне службе за запошљавање - 
Филијале Чачак најмање 3 месеца пре дана подношења захтeва.
Субвенције се одобравају послодавцима за запошљавање на 
новоотвореним радним местима у једнократном износу од 220.000,00 
динара по лицу, осим у случају запошљавања лица одраслих у 
хранитељској породици, особа са инвалидитетом, самохраног родитеља, 
родитеља коме је одлуком надлежног суда поверено самостално вршење 
родитељског права и Рома, када се субвенција додељује у износу од 
300.000,00 динара по лицу. 
Приоритет приликом одлучивања о додели субвенције послодавцима за 
запошљавање на новоотвореним радним местима имају послодавци који 
запошљавају лица по следећем редоследу:
1) лица одрасла у хранитељској породици,
2) особе са инвалидитетом,
3) сви млади до 30 година старости,
4) супружници из породица у којима су оба супружника незапослена, 
5) старији од 50 година
6) самохрани родитељ,
7)  родитељ коме је одлуком надлежног суда поверено самостално 

вршење родитељског права, 
8) Роми.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Образац Захтева са бизнис планом подноси се Националној служби за 
запошљавање - Филијали Чачак, Жупана Страцимира 35, непосредно 
или путем поште или у електронском облику на имејл-адресу: Vesna.
Bauk@nsz.gov.rs, на прописаном обрасцу.

Информације и образац Захтева са бизнис планом могу се добити у 
Националној служби за запошљавање - Филијала Чачак, на шалтеру 10 
Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка, преузети на 
сајту града Чачка - www.cacak.org.rs и сајту Националне службе за 
запошљавање - www.nsz.gov.rs.

Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разма-
трање.

Јавни позив траје 30 дана од дана објављивања у локал-
ном штампаном медију, а последњи рок за пријем захтева је 
25.06.2020. године. 

На основу Локалног акционог плана запошљавања Града Смедерева за 
2020. годину („Сл. лист града Смедерева” бр. 1/2020) и закљученог Спо-
разума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програ-
ма или мера активне политике запошљавања ЛАПЗ - Техничка подршка 
за 2020. годину између Националне службе за запошљавање и Града 
Смедерева, број: 3001-101-3/2020 од 26.05.2020. године,

ГРАД СМЕДЕРЕВО И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА  

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА  
У 2020. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено 
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне 
потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапосле-
них, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад 
спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална 
служба за запошљавање - Филијала Смедерево (у даљем тексту: Нацио-
нална служба) на основу јавног конкурса уз предходно прибављено миш-
љење Локалног савета за запошљавање Града Смедерева. 
Послодавац - извођач јавног рада са седиштем на територији града Сме-
дерева, може организовати спровођење јавних радова уколико у про-
грам укључи незапослена лица из свих категорија теже запошљивих, 
дефинисаних Локалним акционим планом запошљавања града Смедере-
ва за 2020. годину а у складу са потребама тржишта рада. 
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у 
складу са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се 
број радних дана за свако лице укључено у јавни рад. 

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

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе 
се за: 
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на 
јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим 
пословима, у висини 28.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за 
пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажо-
вања на месечном нивоу; која се увећава за припадајући порез и допри-
носе за обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и 
трошкове доласка и одласка са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у 
свим областима, једнократно, у висини од:

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
-  2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири 

месеца;
•  накнаду трошкова обуке; Национална служба процењује 

оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано 
законом. 

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења 
јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају: 
oргани јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна 
предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удру-
жења која имају статус правног лица, односно која су уписана у 
Регистар Агенције за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада, подноси се Националној служби за 
запошљавање, Филијала Смедерево - Одељење Смедерево непосредно 
или путем поште у два примерка. Пријава се може добити у Филијали 
Смедерево - Одељење Смедерево.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закљу-
чивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.
gov.rs.
Информације о Јавном конкурсу могу се добити у Националној служ-
би за запошљавање - Филијала Смедерево, на телефоне: 026/633-035, 
026/633-019. 
Јавни конкурс је отворен од 1.6.2020. године, а последњи рок за пријем 
пријава за учешће на јавном конкурсу је 30.6.2020. године.

Пословни центри НСЗ

http://www.cacak.org.rs
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Јавни позиви

На основу Локалног акционог плана запошљавања града Смедере-
ва за 2020. годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања за 2020. годину, између Националне службе за запошља-
вање - Филијала Смедерево и Града Смедерева, број: 3001-101-1/2020 
од 18.05.2020. године,

ГРАД СМЕДЕРЕВО И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ  
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се 
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем 
тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој преду-
зетништва. 
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу 
од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапос-
лене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или 
другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, 
уколико оснивач заснива у њему радни однос на територији града 
Смедерева.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у 
обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује 
доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев 
од дана отпочињања обављања делатности. 
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више неза-
послених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања на 
територији ЈЛС Смедерево. Уколико се више незапослених удружи, у 
складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самоза-
пошљавање и остваривање права на субвенцију од 250.000,00 динара, 
односно 270.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе 
са инвалидитетом.
Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице 
може да оствари под условом да је:
-  пријављено на евиденцију незапослених Националне службе, Филија-

ла Смедерево - Одељење Смедерево; 
-  завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у 

организацији Националне службе или друге одговарајуће организације;
-  испунило све раније уговорне и друге обавезе према Националној 

служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте 
редовно измирује и

-  у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ 
у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу 
са прописима за доделу државне помоћи.

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Филијали Смеде-
рево - Одељење Смедерево, непосредно или путем поште, на пропи-
саном обрасцу који се може добити у Филијали Смедерево - Одељење 
Смедерево.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закљу-
чивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.
gov.rs.

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенциони-
сане могу се добити у Филијали Смедерево - Одељење Смедерево или 
на телефон: 026/633-028, 026/633-019.
Јавни позив је отворен од 1.6.2020. године до 30.6.2020. године.

На основу Локалног акционог плана запошљавања града Смедере-
ва за 2020. годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања за 2020. годину, између Националне службе за запошља-
вање - Филијала Смедерево и Града Смедерева, број: 3001-101-1/2020 
од 18.05.2020. године,

ГРАД СМЕДЕРЕВО И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО 

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ 
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ 

МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послода-
вцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради 
запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне 
службе за запошљавање, Филијала Смедерево - Одељење Смедерево (у 
даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
• млади до 30 година старости,
• млади до 30 година старости у домском смештају кao и у хранитељским 
породицама и старатељским породицама,
• вишкови запослених, 
• старији од 50 година,
• лица без квалификација/са ниским квалификацијама, 
• Роми,
• особе са инвалидитетом,
• радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
• жене,
• дугорочно незапослени и
• жртве породичног насиља.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу 
испуњености законских и услова овог јавног позива за незапос-
лено лице.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице 
локалне самоуправе (ЈЛС Смедерево разврстана је у прву и другу 
групу), а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије и за 
град Смедерево износи:
• 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са 
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, 
млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским 
породицама и жртве породичног насиља.

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној органи-
зационој јединици Национaлне службе, Филијала Смедерево - Одељење 
Смедерево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који 
се може добити у Национaлној служби, Филијала Смедерево - Одељење 
Смедерево. 

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

Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенцио-
нисане могу се добити у Филијали Смедерево - Одељење Смедерево или 
на телефон: 026/633-019, 026/633-035.

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих 
средстава, а најкасније до 30.11.2020. године.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Национална служба
за запошљавање
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Администрација и управа

Администрација и управа

ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ

На основу чланова 54. и 55. Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС” 
бр. 79/05, 81/05 - исп., 83/05 - исп., 64/07, 
67/07 - исп., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 
95/18), чланова 17. став 1, 18. став 2, 19. став 
2, 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 Број: 
112-741/2020-1 од 05. фебруара 2020. године, 
Дирекција за управљање одузетом имовином - 
Министарство правде оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ

I Орган у коме се попуњавају радна места: 
Дирекција за управљање одузетом имовином, 
Министарство правде, Београд, Немањина 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку у 
управљању непокретном имовином

Сектор за преузимање и управљање 
одузетом имовином, Одељење за 
управљање одузетом имовином, 

Група за управљање трајно одузетом 
имовином, звање млађи саветник

1 извршилац

Опис посла: учествује у пословима управљања 
трајно одузетом непокретном имовином; учест-
вује у контроли наплате прихода од издавања 
трајно одузете имовине и вођење електронске 
евиденције о наплатама; пружа стручну помоћ 
у изради аката Владе о располагању трајно 
одузетом непокретном имовином; учествује у 
поступку предавања трајно одузете непокрет-
не имовине корисницима које одреди Влада; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке или економске науке на 
основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студија-
ма на факултету; положен државни стручни 
испит, најмање једна година радног искуства у 
струци или најмање пет година радног стажа у 
државним органима, као и компетенције за 
рад на радном месту.

2. Радно место за студијско-
аналитичке послове

Сектор за преузимање и управљање 
одузетом имовином, Одељење за 

преузимање одузете имовине, Одсек за 
послове преузимања и складиштења 

одузете имовине, звање саветник
1 извршилац

Опис посла: прати и анализира податке о оду-
зетој имовини на терену; саставља почетне 

анализе о врсти, пореклу и даљем кретању 
одузете имовине; води књигу евиденције о 
одузетој имовини, према врсти одузете имо-
вине; обавља послове кодирања и уноси их 
информациони систем; врши обраду података 
о начињеним трошковима током периода упра-
вљања имовином и уноси их у информациони 
систем; успоставља сарадњу са надлежним 
органима у поступку одузимања имовине проис-
текле из кривичног дела ради размене података 
од значаја за студијско-аналитичке послове; на 
основу прикупљених и анализираних података 
сачињава извештаје неоходне за статистичку 
обраду података и обавља друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке или економске науке на 
основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студија-
ма на факултету; положен државни стручни 
испит, најмање три године радног искуства у 
струци, као и компетенције за рад на радном 
месту.

3. Радно место за кадровске послове
Сектор за преузимање и управљање 
одузетом имовином, Одсек за опште 
и материјално-финансијске послове, 

звање саветник
1 извршилац

Опис посла: учествује у изради предлога прво-
степених и других аката о правима, дужности-
ма и одговорностима државних службеника и 
намештеника; учествује у спровођењу поступ-
ка пријема нових запослених; учествује у изра-
ди Нацрта кадровског плана; спроводи посту-
пак вредновања радне успешности државних 
службеника, припрема појединачна акта и води 
евиденцију о њиховом годишњем оцењивању; 
учествује у припреми извештаја о анализи 
циклуса вредновања радне успешности држав-
них службеника; израђује појединачна акта у 
вези са службеним и студијским путовањима у 
земљи и иностранству; спроводи дисциплин-
ски поступак и поступак утврђивања одговор-
ности државних службеника и намештеника за 
материјалну штету; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит, 
најмање три године радног искуства у струци, 
као и компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место за финансијско-
рачуноводствене послове

Сектор за преузимање и управљање 
одузетом имовином, Одсек за опште  
и материјално-финансијске послове, 

звање саветник
1 извршилац

Опис посла: израђује финансијски план, при-
према захтев за годишњим финансијским 
средствима Дирекције и прати реализацију 
финансијских средстава Дирекције у складу са 
одобреним годишњим буџетом, апропријација-
ма и месечним квотама за Дирекцију; припрема 

и предлаже промене апропријација и квота за 
Дирекцију и усклађује стање главне књиге Тре-
зора и помоћних књига Дирекције; припрема 
периодичне и годишње извештаје о извршењу 
буџета; припрема решења и налоге за испла-
ту плата запослених у Дирекцији, као и за сва 
друга плаћања у Дирекцији и води евиденцију 
о утрошеним средствима за ове намене; реа-
лизује уговоре које је Дирекција закључила за 
своје потребе; обарчунава накнаде и дневнице 
за службења путовања запослених и поставље-
них лица у земљи и иностранству; води евиден-
цију о основним средствима; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит, 
најмање три године радног искуства у струци, 
као и компетенције за рад на радном месту.

III Врста радног односа: Радно место попуња-
ва се заснивањем радног односа на неодређено 
време.

IV Место рада за сва радна места: Београд, 
Немањина 22-26

V Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Сагласно члану 9. Закона о државним 
службеницима, прописано је да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под једна-
ким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата врши на основу провере 
компетенција. Изборни поступак спроводи се у 
више обавезних фаза у којима се проверавају 
опште функционалне, посебне функционалне и 
понашајне компетенције и фазе у којој се спро-
води интервју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају опште функционалне 
компетенције.

1. Провера општих фукнционалних ком-
петенција за сва изршилачка радна места:
• организација и рад државних органа РС - про-
вераваће се писано путем теста;
• дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака практичним радом на рачунару;
• пословна комуникација - провераваће се 
писано путем симулације.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност”, уколико поседујете важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о позна-
вању рада на рачунару на траженом нивоу 
(који подразумева поседовање знања и вешти-
на у основама коришћења рачунара, основа-
ма коришћења интернета, обради текста и 
табела, табеларне калкулације) 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 рачуна-
ру), доставите и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији. Конкурсна комисија 
ће на основу приложеног доказа донети одлу-
ку да ли може или не може да прихвати доказ 
који сте приложили уместо тестовне провере, 
односно Конкурсна комисија може одлучити 
да се кандидату ипак изврши провера наве-
дене компетенције, ако увидом у достављени 
доказ не може потпуно да оцени поседовање 
ове компетенције.
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Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

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

За радно место под редним бројем 1: 
• Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирање доступ-
них информација) - провераваће се усмено, 
путем симулације.
• Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - нормативни посло-
ви - (припрема и израда стручних мишљења и 
образложења различитих правних аката - нацр-
та прописа, међународних уговора итд.), (мето-
дологију праћења примене и ефеката донетих 
прописа и извештавање релевантним телима 
и органима) - провераваће се усмено, путем 
симулације.
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни пропис из 
делокруга радног места (Закон о одузимању 
имовине проистекле из кривичног дела) - про-
вераваће се усмено, путем симулације.

За радно место под редним бројем 2:
• Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирање доступ-
них информација) - провераваће се усмено, 
путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низација органа (Закон о одузимању имовине 
проистекле из кривичног дела) - провераваће 
се усмено, путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи из 
делокруга радног места (Закон о порезима на 
имовину), провераваће се усмено, путем симу-
лације.

За радно место под редним бројем 3:
• Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - послови управљања 
људским ресурсима - (радно-правни односи у 
државним органима) - провераваће се усмено, 
путем симулације.
• Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - управно-правни 
послови (општи управни поступак) - провера-
ваће се усмено, путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантне пропи-
се, акте, процедуре, из делокруга радног мес-
та (Закон о раду, Посебан колективни уговор 
за државне органе) - провераваће се усмено, 
путем симулације.

За радно место под редним бројем 4:
• Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - финансијско-мате-
ријални послови - (буџетски систем Републике 
Србије) - провераваће се усмено, путем симу-
лације.
• Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података из 

различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) - провераваће се усмено, 
путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантне пропи-
се, акте, процедуре, из делокруга радног мес-
та (Закон о платама државних службеника и 
намештеника) - провераваће се усмено, путем 
симулације.

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функционал-
них компетенција за одређено радно место 
на интернет презентацији Дирекције за упра-
вљање одузетом имовином (www.direkcija.
gov.rs).

3. Провера понашајних компетенција 
за сва изршилачка радна места: Понашајне 
компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резул-
тата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет) 
- провераваће се путем психометријских тес-
това, узорка понашања и интервјуа базираног 
на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата за сва изршилачка радна места: Процена 
мотивације за рад на радном месту и прихва-
тање вредности државних органа - провера-
ваће се путем интервјуа са комисијом (усмено). 

VI Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс: Рок за подношење пријава је осам дана 
и почиње да тече наредног дана од дана огла-
шавања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

VII Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пуно-
летан; 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.

VIII Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Угљеша Мрдић, 
контакт телефон: 011/36-22-463, од 12.00 до 
14.00 часова.

IX Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве на конкурс: Дирекција за управљање 
одузетом имовином, Министарство правде, 
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилач-
ког радног места за подршку у управљању 
непокретном имовином / студијско-аналитичке 
послове / кадровске послове / финансијско-ма-
теријалне послове”.

X Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима и Дирек-
ције за управљање одузетом имовином и у 
штампаној верзији на писарници Министарства 
правде, Београд, Немањина 22-26.

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

XI Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (кандида-
ти са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испи-
ту, подносе доказ о положеном правосудном 
испиту); оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврде,ре-
шења и други акти из којих се види на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство).

Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом позивају се да, у року од пет рад-
них дан од дана пријема обавештења, доставе 
доказе који се прилажу и изборном поступку.

Кандидат који не достави доказе, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњава услове за запослење, писаним 
путем се обавештава да је искључен даљег 
изборног поступка.

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и изводу 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 се прилажу у оругиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управам 
као поверени посао).

Као доказ могу се приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ској управи.

Законом о општем управном поступку („Сл. 
гласник РС”, број 18/2016), између осталог, 
прописано је да су органи у обавези да по 
службеној дужности, када је то неопходно за 
одлучивање, у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницама садр-
жаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке приба-
вити сама.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном правосудном испиту. Потрбено је 
да учесник конкурса у делу *Изјава, у обрасцу 
пријаве, заокружи на који начин жели да се 
прибаве његови подаци из службених евиден-
ција.

XII Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом позивају се да у року од пет (5) радних 
дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
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них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег избодног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства.

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

XIII Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учес-
ницима конкурса чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак спро-
вешће се почев од 15. јуна 2020. године, о чему 
ће кандидати бити обавештени на бројеве теле-
фона или е-mail адресе које су навели у својим 
обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција ће се обавити 
у Служби за управљање кадровима, у Палати 
Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2 (источно крило). Провера посебних функ-
ционалних компетенција и интервју са Конкур-
сном комисијом ће се обавити у просторијама 
Дирекције за управљање одузетом имовином, 
Београд, Немањина 22-26. Учесници конкурса 
који су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или 
имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима 
пријаве.

НАПОМЕНE: 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 прописаном року. 
Положен државни стручни испит није услов, 
нити предност за заснивање радног односа. 
Пробни рад је обавезан за све који први пут 
заснивају радни однос у државно органу. Пробни 
рад за радни однос на неодређено време траје 
шест месеци. Државни службеник на пробном 
раду који је засновао радни однос на неодређе-
но време и државни службеник који је засновао 
радни однос на неодређено време, а који нема 
положен државни стручни испит, дужан је да 
положи државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс се објављује на интернет презен-
тацији (www.direkcija.gov.rs) и огласној табли 
Дирекције за управљање одузетом имовином, 
на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу 
е-управе, на интернет презентацији, огласној 
табли и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

На основу члана 54. Закона о државним служ-
беницима („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) члана 9. став 1. Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник 
РС”, број 2/19) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-1806/2020 од 28. фебруара 
2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Генерални секретаријат Владе, Београд, 
Немањина 11

II Радно место које се попуњава:

Радно место за послове правног 
система и државних органа

у Служби Одбора за правни систем и 
државне органе, у Сектору за припрему 
и обраду седница Владе и радних тела 

Владе, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Прикупља и припрема мате-
ријале за седницу Одбора; обрађује материјале 
за седницу Одбора; усклађује ставове минис-
тарстава и посебних организација пре разма-
трања предлога материјала на седници Одбо-
ра; припрема извештаје и закључаке за Владу; 
сарађује са министарствима и посебним орга-
низацијама у погледау реализације закључака 
Одбора, а ради обезбеђења припреме мате-
ријала за Владу, сагласно закључцима Одбо-
ра; сарађује са министарствима и посебним 
организацијама у циљу припреме пречишће-
них текстова аката донетих на седници Владе 
и припрема пречишћене текстове; учествује у 
изради записника Владе из делокруга Одбо-
ра; прикупља информације од органа државне 
управе и других органа и тела из делокруга 
рада Одбора; обавља и друге послове по нало-
гу секретара Одбора.

Услови: стечено високо образовање из 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету и 
најмање три године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за обављање послова радног 
места.

Место рада: Београд, Немањина 11

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

У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - про-
вераваће се путем теста (писмено),

• дигитална писменост - провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару),
• пословна комуникацијa” - провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне 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 ком-
петенције - Дигитална писменост, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији.

Комисија ће на основу приложеног доказа доне-
ти одлуку да ли може или не може да прихва-
ти доказ који сте приложили уместо тестовне 
провере.

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

IV Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:
- Посебна функционална компетенција за 
област рада нормативни послови (законодавни 
процес, припрема и израда стручних мишљења 
и образложења различитих правних аката - 
нацрта прописа, међународних уговора итд.) 
- провераваће се писмено путем писане симу-
лације.
- Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора укључујући способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација, методологија припреме докумената јав-
них политика и формална процедура за њихо-
во усвајање) - провераваће се писмено путем 
писане симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - Закон о Влади и Пословник Владе - про-
вераваће се писмено путем писане симулације.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Генералног 
секретаријата Владе www.gs.gov.rs. 

V Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет), 
провераваће се путем психометријских тестова 
- стандардизовани инструмент (писмено), узор-
ка понашања и интервјуа базираном на компе-
тенцијама (усмено).

VI Процена мотивације за рад на радном месту 
и прихватање вредности државних органа 
провераваће се путем интервјуа са Комисијом 
(усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Генерални 
секретаријат Владе, Немањина 11, 11000 Бео-
град, са назнаком „За јавни конкурс за попуња-
вање извршилачких радних места”.

VIII Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Даница Давидовић, тел. 011/3617-

Посао се не чека, 
посао се тражи

http://www.suk.gov.rs
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745, Генерални секретаријат Владе, од 10.00 до 
13.00 часова.

IX Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике 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.

X Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријаве је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се 
на Обрасцу пријаве који је доступан на 
интернет презентацији Генералног секре-
таријата Владе или у штампаној верзији 
на писарници Генералног секретаријата 
Владе, Немањина 11, Београд.

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

XII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима (кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о поло-
женом државном стручном испиту, подносе 
доказ о положеном правосудном испиту); ори-
гинал 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 сте-
чено радно искуство) и оригинал или оверена 
фотокопија потврде да кандидату раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног одно-
са издате од стране државних органа у коме је 
учесник јавног конкурса био у радном односу.

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни 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 се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управа-
ма као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима/уверење 

о положеном правосудном испиту. Одредбом 
члана 9. и члана 103. Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 
и 95/18) прописано је, између осталог, да у 
поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће те податке прибавити сама. Потребно 
је да кандидат у делу изјава у обрасцу прија-
ве заокружи на који начин жели да се прибаве 
његови подаци из службених евиденција.

XIII Рок за подношење доказа: Кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе избор-
ног поступка, пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом позивају се да у року од (5) пет рад-
них дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Гене-
ралног секретаријата Владе, Немањина 11, Бео-
град.

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада.

Сагласно члану 9. Закона о државним службе-
ницима, којим је прописано да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под једна-
ким условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провере ком-
петенција.

XV Провера компетенција учесника кон-
курса проверава се у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 1. јула 2020. године, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
телеграмом на адресе које су навели у својим 
пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција ће се обавити 
у Служби за управљање кадровима, у Палати 
„Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупи-
на 2 (источно крило). Провера посебних функ-
ционалних компетенција и интервју са Конкур-
сном комисијом ће се обавити у просторијама 
Генералног секретаријата Владе (Немањина 
11). Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају се 
о датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе изборног поступка на контакте (броје-
ве телефона или имејл-адресе), које наведу у 
својим обрасцима пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао Генерални секретар Владе.

Овај конкурс се објављује на веб-страници 
Генералног секретаријата Владе: www.gs.gov.rs, 
на веб-страници Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на 
огласној табли, веб-страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

Образац пријаве на конкурс, може се преузети 
на званичној интернет презентацији Генералног 
секретаријата Владе или у штампаној верзији 
на писарници Генералног секретаријата Владе, 
Београд, Немањина 11.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
За пријем лица у својству војног 

службеника на служби у Војсци Србије у 
радни однос на неодређено време

ради попуне формацијског места у

I Назив организационе јединице Минис-
тарства одбране или Војске Србије у којој 
се врши попуна формацијских места: 
Управа за одбрамбене технологије Сектора за 
материјалне ресурсе Министарства одбране 
Републике Србије

II Формацијско место којe се попуњава:

1. Референт - пројектни менаџер, 
ВСС

1 извршилац

Општи услови:
- да је кандидат пунолетни држављанин Репу-
блике Србије,
- да је кандидат здравствено способан за рад у 
Министарству одбране и Војсци Србије,
- да кандидат има одговарајућу стручну спрему,
- да кандидату раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа,
- да кандидат није осуђиван на казну затвора 
од најмање 6 месеци,
- да се против кандидата не води кривични 
поступак нити истрага за кривично дело и
- да је кандидат безбедносно проверен и да 
нема безбедносних сметњи за пријем на фор-
мацијско место на које конкурише

Посебни услови: да кандидат има завршен 
одговарајући факултет којим је стекао високо 
образовање из области техничких наука и има 
звање дипломирани машински инжењер, магис-
тар техничких наука из области машинства, 
мастер инжењер машинства.

Изборни поступак: У изборном поступку биће 
примењени Критеријуми прописани Одлукoм 
о критеријумима за пријем цивилних лица на 
службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без 
јавног конкурса („Службени војни лист”, број 
13/19), а који обухватају:
- просек оцена са нивоа школовања предвиђе-
ног за формацијско место које се попуњава 
(30% од укупног броја бодова);
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- проверу познања страног језика (20% од уку-
пног броја бодова);
- психолошку процену кандидата (40% од укуп-
ног броја бодова);
- разговор са кандидатом (10% од укупног 
броја бодова);
- медицинско-здравствена процену;
- безбедносна проверу.

Место, дан и време спровођења актив-
ности изборног поступка: Кандидати чије 
су пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и уз које су приложени сви дока-
зи и који испуњавају све услове за запослење 
на формацијским местима за која конкуришу, 
биће позвани на проверу познавања енглеског 
језика. О датуму, времену и месту обављања 
провере познавања енглеског језика кандида-
ти ће бити благовремено обавештени писаним 
путем или путем електронске поште на e-mail, 
који наведу у пријави. Провера знања енглес-
ког језика кандидата спроводи се путем стан-
дардизованих тестова у организацији Катедре 
за стране језике Војне академије. Кандидати 
који не задовоље на провери знања енглеског 
језика или који се не одазову позиву да учест-
вују у овој фази изборног поступка губе право 
на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље проверу енглеског 
језика биће организованa психолошка проце-
на кандидата у надлежнoj војноздравственoj 
установи. Наведена процена врши се путем 
стандардизованих тестова. О датуму, времену 
и месту обављања психолошке процене канди-
дати ће бити благовремено обавештени писа-
ним путем или путем електронске поште на 
e-mail, који наведу у пријави. Кандидати који 
не задовоље на психолошкој процени или који 
се не одазову позиву да учествују у овој фази 
изборног поступка, губе право на даље учешће 
у изборном поступку.

За кандидате који задовоље психолошку про-
цену биће организован разговор. О датуму, 
времену и месту обављања разговора кандида-
ти ће бити благовремено обавештени писаним 
путем или путем електронске поште на e-mail, 
који наведу у пријави.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихо-
ву писану сагласност биће извршена безбед-
носна провера у складу са прописима којима је 
уређено вршење безбедносне провере у Минис-
тарству одбране.

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос 
доставиће лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности за рад на формацијском 
месту на које су конкурисали.

Место рада: Београд.

III Рок за подношење пријаве на јавни кон-
курс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана када је јавни конкурс 
оглашен у магазину „Одбрана”, на веб-сајту 
Министарства одбране, неком од дневних гла-
сила који излази на читавој територији Репу-
блике Србије и у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

IV Лица задужена за давање обавештења 
о јавном конкурсу су: пуковник Вељко Пет-
ровић, телефон: 011/2059-223 и 064/8329-719 
и војни службеник Мирјана Банковић, телефон 
011/2059-221.

V Адреса на коју се подноси пријава на 
јавни конкурс: Поштом на адресу: Министар-
ство одбране, Управа за одбрамбене техноло-
гије, Немањина 15, 11000 Београд, са назнаком 
„За јавни конкурс”. Лична достава пријава може 

се извршити у деловодству Управе за одбрам-
бене технологије, Немањина 15, Београд.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс: Уз пријаву у којој се наводе 
основни лични подаци, адреса становања, кон-
такт телефон, имејл-адреса, назив радног места 
на које се конкурише, кандидати прилажу:
- кратку биографију;
- оригинал или оверену фотокопију дипломе 
којом се потврђује стручна спрема, односно 
стечено звање; 
- уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); 
- извод из матичне књиге рођених (ако није 
нови образац - не старије од шест месеци); 
- уверење надлежног органа МУП да кандидат 
није осуђиван (не старије од шест месеци); 
- уверења надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак, нити истра-
га за кривична дела из надлежнсти тог суда и 
тужилаштва (не старије од шест месеци); 
- уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном 
органу није престао због повреде дужности из 
радног односа и 
- сертификат о положеним модулима по ECDL 
стандарду везаним за основе коришћења 
интернета (MS Outlook и Internet Explorer), 
обраду текста (MS Word), тaбеларне калкула-
ције (MS Excel) и презентације (MS Power Point); 
- попуњену изјаву уколико се кандидат опре-
дељује за могућност да орган прибави податке 
о којима се води службена евиденција 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена од стране јавног бележ-
ника.

Изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управа-
ма као поверени посао.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или у фотокопији овереној на ефи-
нисани начин, биће одбачене решењем.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци 
Србије при избору за пријем у службу у својству 
цивилног лица на служби у Војсци Србије додат-
но се вреднује чињеница да је кандидат супруж-
ник, односно члан породице погинулог профе-
сионалног припадника Војске Србије, погинулог 
или умрлог од последица повреда задобијених 
у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог 
борца, супружник професионалног припадни-
ка Војске Србије премештеног из једног у друго 
место службовања и супружник односно члан 
породице професионалног војног лица. 

Пробни рад је обавезан за све оне кандидате 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу. Пробни рад за радни однос засно-
ван на неодређено време траје 6 месеци. 
Запосленом који не задовољи на пробном раду 
отказује се радни однос без права на новчану 
накнаду због отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о 
општем управном поступку („Службени 
гласник PC”, бр. 18/16 и 95/2018 - аутентич-
но тумачење) прописано је, између осталог, 
да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињени-

цама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.

Уколико се кандидат определи да орган 
прибави податке о којима се води службена 
евиденција, неопходно је да попуни изјаву 
коју ће преузети на веб страници Минис-
тарства одбране Републике Србије www.
mod.gov.rs и потписану изјаву доставити уз 
напред наведене доказе.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење из МУП-а да лице није осуђивано; уве-
рења надлежног суда да против лица није 
покренут кривични поступак, нити истрага за 
кривична дела из надлежнсти тог суда и тужи-
лаштва; уверење државног органа у којем је 
кандидат био на служби да му радни однос у 
државном органу није престао због повреде 
дужности из радног односа.

Лице које је већ запослено у Министарству одб-
ране и Војсци Србије, а које се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених, подноси 
решење о распоређивању на радно место, однос-
но формацијско место у организационој јединици 
у којој ради, или решење да је нераспоређено.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

На основу члана 54. Закона о државним служ-
беницима („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), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, 
брoj 2/19) и Закључка Комисије 51 број: 112-
640/2019 од 29.01.2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Сектор за пољопривредну поли-
тику, Београд, Немањина 22-26

II Радно место које се попуњава: 

1. Радно место за вођење евиденције 
и регистра у области сточарства, у 

звању млађи саветник
Група за сточарство и прераду 

сточарских производа, Сектор за 
пољопривредну политику, одређено 
под редним бројем 22. Правилника о 

унутрашњем уређeњу и систематизацији 
радних места у Министарству

1 извршилац

Опис послова: води регистар одгајивачких 
организација и организација са посебним 
овлашћењима као и регистар извођача вештач-
ког осемењавања; води евиденцију број-
ног стања сточног фонда, увоза приплодног 
материјала, евиденцију о ценама на домаћем 
и међународном тржишту, врши месечне и 
годишње анализе цена у овој области; учест-
вује у припреми информација о стању у 
области сточарства; припрема податке потреб-
не за израду Програма коришћења буџетских 
средстава у Сектору сточарства; сарађује са 
министарствима, научним институцијама, удру-

http://www.mod.gov.rs
http://www.mod.gov.rs
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жењима произвођача и прерађивача, берзама, 
статистичким заводима ради прикупљања нео-
пходних података за израду економских анали-
за у области производње и прераде анималних 
производа; учествује у раду Научно-стручног 
савета за сточарство; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области биотехничке науке – одсек за сточар-
ство или из научне области менаџмент и биз-
нис – одсек агроекономија или одсек пословни 
менаџмент на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, најмање јед-
на година радног искуства у струци или најмање 
5 година радног стажа у државним органима, 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона 
о државним службеницима, кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима, доступна су сва радна места и избор 
кандидата се врши на основу провере компе-
тенција. Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и пона-
шајне компетенције и фазе у којој се спроводи 
интервју са комисијом. Кандидатима који учест-
вују у изборном поступку прво се проверавају 
опште функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција 
за сва извршилачка радна места: 
1. организација и рад државних органа РС - 
провераваће се путем теста (писмено); 
2. дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост” 
(поседовању знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о поседовању знања и вештина из 
наведених области, на траженом нивоу и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције - дигитална писменост, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *Рад на рачунару), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

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

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

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

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за рад-
но место – страни језик (Енглески језик ниво 
Б1) – провераваће се усменим путем.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско аналитички послови 
(прикупљања и обраде података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) и посебна функционална компетенција 
за радно место релеватни прописи из делокруга 
радног места (Закон о сточарству, Закон о вете-
ринарству, Закон о подстицајима у пољоприв-
реди и руралном развоју и Закон о пољоприв-
реди и руралном развоју) - провераваће се 
писаним путем у облику писане симулације.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о знању енглеског језика, на тра-
женом нивоу, и жели да на основу њега будете 
ослобођен тестирања компетенције знање стра-
ног језика, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање 
страних језика који су тражени конкурсом), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

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

Провера понашајних компетенција за изврши-
лачкo раднo местo: Понашајне компетенције 
(управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет) - провераваће се путем 
психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу 
поштом на адресу: Министарство пољоприв-
реде, шумарства и водопривреде, Немањина 
22-26, 11000 Београд, или се предају непосред-
но на писарници Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, 
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачких радних места”. 

V Лица задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Марија Ђачић, тел: 011/3621-958 од 
10.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике 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.

VII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима и Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде или у штампаној верзији 
на писарници Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 
22-26. Приликом предаје пријаве на јавни кон-
курс пријава добија шифру под којом подноси-
лац пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак. Под-
носилац пријаве се обавештава о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који 
је у пријави назначио за доставу обавештења.

IX 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 рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима; 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 распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
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 општин-
ским управама.

Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 
- аутентично тумачење) прописано је, између 
осталог, да су органи у обавези да по службеној 
дужности, када је то непходно за одлучивање у 
складу са законским роковима, бесплатно раз-
мењују, врше увид, обрађују и прибављају лич-
не податке о чињеницима садржаним у службе-
ним евиденцијама, осим ако странка изричито 
изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима. Потребно је да учесник 
конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, зао-
кружи на који начин жели да се прибаве њего-
ви подаци из службених евиденција.

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

Кандидати који не доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства. 
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XI Врста радног односа: За радно место број 
1. заснива се радни однос на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступ-
ци ће се спровести, почев од 22. јуна 2020. 
године, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени писаним путем на адресе које су наве-
ли у својим пријавама или путем имејл-адресе.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција, пона-
шајних компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом обавиће се у Служби за управљање 
кадровима, у Палати Србија Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). 
Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају се 
о датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе изборног поступка на контакте (броје-
ве телефона или имејл-адресе), које наведу у 
својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извр-
шилачком радном место, може да се запосли 
и лице које нема положен државни стручни 
испит, али је дужно да га положи у прописа-
ном року. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање радног 
односа. 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 службеник 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.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју је именовао министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.minpolj.gov.rs) и огласној таб-
ли Министарствa пољопривреде, шумарства и 
водопривреде; на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), 
на порталу е-управе, на интернет презентацији, 
огласној табли и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ 
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

На основу члана 54. Закона о државним служ-
беницима („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), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, 
бр. 2/19), Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 

ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ 
РАЗВОЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Београд, Немањина 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за обраду 
књиговодствене документације, 

разврстано у звање референт
у Сектору за финансије, Одсек за 

буџетско рачуноводство
1 извршилац

Опис послова: спроводи књижење пословних 
промена у пословним књигама, односно помоћ-
ним књигама и евиденцијама по програмима/
пројектима, изворима и подизворима финанси-
рања, индиректним и осталим корисницима и 
економским класификацијама; врши сравњење 
и усаглашавање података (аналитика са синте-
тиком). Припрема податке за израду периодич-
них и годишњег финансијског извештаја Минис-
тарства за област просвете у складу са Законом 
о буџетском систему и Уредбом о буџетском 
рачуноводству; припрема податке за израду 
извештаја о стању доспелих, а неизмирених 
обавеза; врши усаглашавање података са ИОС 
обрасцима; врши усаглашавање стање у послов-
ним књигама Министарства и стање у послов-
ним књигама са рачуноводственим службама 
индиректних корисника буџета у надлежности 
Министарства по захтеву индиректних корисни-
ка; врши чување и архивирање рачуноводстве-
не документације у складу са Законом и обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: образовање стечено у средњој шко-
ли и радно искуство у струци од најмање две 
године, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Радно место просветног 
саветника, разврстано у звање 

саветник
у Одељењу за координацију рада 

школских управа, Школска управа Ниш
1 извршилац

Опис послова: остварује непосредан увид у 
рад установе, наставника, васпитача, стручних 
сарадника и директора и присуствује извођењу 
наставе, испита и других облика образовно вас-
питног рада; пружа помоћ и подршку самовред-
новању установе и прати поштовање општих 
принципа и остваривање циљева образовања 
и васпитања; саветује и пружа стручну помоћ 
наставнику, васпитачу и стручном сарадни-
ку и директору ради побољшања квалитета 
њиховог рада и рада установе и остваривања 
стандарда постигнућа и саветује и пружа струч-
ну помоћ установи у обезбеђивању заштите 

деце, ученика и запослених од дисримина-
ције, насиља, злостављања и занемаривања и 
установи; предлаже предузимање неопходних 
мера за уклањање неправилности и недостата-
ка у обављању образовно-васпитног, стручног, 
односно васпитног рада и мере за њихово уна-
пређивање; вреднује квалитет рада установе 
на основу утврђених стандарда, остваривање 
развојног плана и програма образовања и вас-
питања и прати остваривање огледа; прати и 
процењује квалитет рада саветника - спољног 
сарадника; поступа по представкама грађана 
и установа; сарађује са градском, општинском 
и републичком просветном инспекцијом; про-
цењује испуњеност услова застицање звања; 
прикупља статистичке податке о запосленима 
и ученицима од установа образовања и вас-
питања који служе као основа утврђивања, 
планирања и спровођења образовне и финан-
сијске политике; обједињава и обрађује подат-
ке о запосленима и ученицима у установама 
образовања и васпитања и припрема анализе 
и извештаје за потребе Министарства; стара се 
о несметаном протоку података у оквиру једин-
ственог информационог система Министарства; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Школске управе. 

Услови: високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких, 
техничко-технолошких наука или образов-
но-уметничког поља Уметности на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен стручни испит у области 
образовања, односно лиценца за наставника, 
васпитача или стручног сарадника, стручни 
рад објављен у међународним или домаћим 
часописима или зборницима са рецензијом, 
односно одобрени уџбеник, приручник или 
друго наставно средство, остварене резултате 
у развоју образовања и стечен професионални 
углед, најмање осам година радног искуства 
у области образовања и васпитања, положен 
државни стручни испит и испит за просветног 
саветника, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Ниш, Страхињића бана бб

3. Радно место просветног 
саветника, разврстано  

у звање саветник
у Одељењу за координацију  

рада школских управа,  
Школска управа Краљево

1 извршилац

Опис послова: остварује непосредан увид у 
рад установе, наставника, васпитача, стручних 
сарадника и директора и присуствује извођењу 
наставе, испита и других облика образовно вас-
питног рада; пружа помоћ и подршку самовред-
новању установе и прати поштовање општих 
принципа и остваривање циљева образовања 
и васпитања; саветује и пружа стручну помоћ 
наставнику, васпитачу и стручном сарадни-
ку и директору ради побољшања квалитета 
њиховог рада и рада установе и остваривања 
стандарда постигнућа и саветује и пружа струч-
ну помоћ установи у обезбеђивању заштите 
деце, ученика и запослених од дисриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања и уста-
нови; предлаже предузимање неопходних мера 
за уклањање неправилности и недостатака 
у обављању образовно-васпитног, стручног, 
односно васпитног рада и мере за њихово уна-
пређивање; вреднује квалитет рада установе 
на основу утврђених стандарда, остваривање 

Посао се не чека, посао се тражи
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развојног плана и програма образовања и вас-
питања и прати остваривање огледа; прати и 
процењује квалитет рада саветника - спољног 
сарадника; поступа по представкама грађана 
и установа; сарађује са градском, општинском 
и републичком просветном инспекцијом; про-
цењује испуњеност услова застицање звања; 
прикупља статистичке податке о запосленима 
и ученицима од установа образовања и вас-
питања који служе као основа утврђивања, 
планирања и спровођења образовне и финан-
сијске политике; обједињава и обрађује подат-
ке о запосленима и ученицима у установама 
образовања и васпитања и припрема анализе 
и извештаје за потребе Министарства; стара се 
о несметаном протоку података у оквиру једин-
ственог информационог система Министарства; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Школске управе.

Услови: високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких, 
техничко-технолошких наука или образов-
но-уметничког поља Уметности на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен стручни испит у области 
образовања, односно лиценца за наставника, 
васпитача или стручног сарадника, стручни 
рад објављен у међународним или домаћим 
часописима или зборницима са рецензијом, 
односно одобрени уџбеник, приручник или 
друго наставно средство, остварене резултате 
у развоју образовања и стечен професионални 
углед, најмање осам година радног искуства 
у области образовања и васпитања, положен 
државни стручни испит и испит за просветног 
саветника, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Краљево, Трг Јована Сарића 3

4. Радно место руководилац  
Групе за стручно-педагошки надзор 

за општине Нови Пазар, Сјеница 
и Тутин, разврстано у звање 

самостални саветник
у Одељењу за координацију  

рада школских управа
1 извршилац

Опис послова: руководи, планира и орга-
низује рад Групе, координира и надзире рад 
државних службеника и пружа стручну помоћ 
државним службеницима у Групи у поступању 
по представкама грађана и установа; прати 
и учествује у обављању стручно педагошког 
надзора и спољашњем вредновању, у складу 
са законом којим се утврђују основе система 
образовања и васпитања; стара се о листама 
запослених у установама образовања и вас-
питања који остварују право на преузимање, 
координира прикупљање статистичких пода-
така о запосленима и ученицима од установа 
образовања и васпитања који служе као основа 
утврђивања, планирања и спровођења обра-
зовне и финансијске политике и обједињавање 
и обраду података о запосленима иученицима 
у установама образовања и васпитања и при-
прему анализа и извештаја за потребе Минис-
тарства; учествује у планирању развоја образо-
вања и васпитања на подручју Групе ипраћењу 
његовог остваривања; остварује сарадњу са 
јединицама локалне самоуправе, просветном 
инспекцијом, Заводом за унапређивање обра-
зовања и васпитавања, Заводом завредовање 
квалитета образовања и васпитања и другим 
институцијама; стара се о несметаном протоку 
података у оквиру јединственог информационог 

система Министарства; обавља и друге послове 
по налогу начелника Одељења.

Услови: високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких, 
техничко-технолошких наука или образов-
но-уметничког поља Уметности на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен стручни испит у области 
образовања, односно лиценца за наставника, 
васпитача или стручног сарадника, објављени 
стручни радови и да се истиче у струци, нај-
мање осам година радног искуства у области 
образовања и васпитања, односно државне 
управе, положен државни стручни испит и 
испит за просветног саветника, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Пазар, 7. јула бб

5. Радно место за оперативне 
послове, разврстано у звање 

референт
у Одељењу за координацију  

рада школских управа,  
Група за стручно-педагошки надзор за 
општине Нови Пазар, Сјеница и Тутин

1 извршилац

Опис послова: припрема материјал за потре-
бе Школске управе; стара се о набавци канце-
ларијског материјала за потребе Школске упра-
ве; организује службена путовања за запослене 
и води евиденцију о присутности на раду запос-
лених у Школској управи; прикупља и статис-
тички обрађује податке о установама, запос-
ленима и ученицима из области образовања 
и васпитања и прослеђује их у базу података 
о образовању и васпитању; прима, прегледа, 
евидентира и доставља акта у рад; експеду-
је и архивира акта и предмете; даје основна 
обавештења странкама о решавању њихових 
захтева; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: образовање стечено у средњој шко-
ли и радно искуство у струци од најмање две 
године, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Пазар, 7. јула бб

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак се спроводи из 
више обавезних фаза и то следећим редосле-
дом: провера општих функционалних компетен-
ција, провера посебних функционалних компе-
тенција, провера понашајних компетенција и 
интервју са Конкурсном комисијом. 

У свакој фази изборног поступка врши се вред-
новање кандидата и само кандидат који испуни 
унапред одређено мерило за проверу одређене 
компетенције у једној фази изборног поступка 
може да учествује у провери следеће компетен-
ције у истој или наредној фази. 

Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају опште функционалне 
компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна 
места проверавају се опште функционалне ком-
петенције и то:
организација и рад државних органа Републике 
Србије - провераваће се путем теста (писмено),
дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару),

пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост” 
(поседовању знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табеларне калку-
лације), ако учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области, и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције - дигитална 
писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у оригина-
лу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кан-
дидату изврши провера наведене компетенције, 
ако увидом у достављени доказ не може попт-
пуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.

IV Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебнх 
функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за 
област рада финансијско-материјални посло-
ви (буџетски систем РС) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за 
област рада административни послови (мето-
де и технике прикупљања, евидентирања и 
ажурирања података у базама података) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из дело-
круга радног места (Уредба о категоријама 
регистратурског материјала) - провераваће се 
е путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за 
област рада стручно-педагошки надзор над 
радом предшколских установа, школа и школа 
са домом ученика (методологија стручно-педа-
гошког надзора над радом наставника, васпита-
ча, стручног сарадника, директора и установе) 
- провераваће се путем симулације (писмено). 
Посебна функционална компетенција за 
област рада спољашње вредновање квалите-
та рада предшколских установа, школа и школа 
са домом ученика (методологија и прописи који 
се односе на самовредновање рада) - провера-
ваће се путем симулације (писмено). 
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Закон о основама система обра-
зовања и васпитања, Правилник о стандардима 
квалитета рада установе, Правилник о вред-
новању квалитета рада установе, Правилник 
о сталном стручном усавршавању и напредо-
вању у звања наставника, васпитача и стручних 
сарадника) - провераваће се путем симулације 
(писмено).

За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за 
област рада стручно-педагошки надзор над 
радом предшколских установа, школа и школа 
са домом ученика (методологија стручно-педа-
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гошког надзора над радом наставника, васпита-
ча, стручног сарадника, директора и установе) 
- провераваће се путем симулације (писмено). 
Посебна функционална компетенција за 
област рада спољашње вредновање квалите-
та рада предшколских установа, школа и школа 
са домом ученика (методологија и прописи који 
се односе на самовредновање рада) - провера-
ваће се путем симулације (писмено) 
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Закон о основама система обра-
зовања и васпитања, Правилник о стандардима 
квалитета рада установе, Правилник о вред-
новању квалитета рада установе, Правилник 
о сталном стручном усавршавању и напредо-
вању у звања наставника, васпитача и стручних 
сарадника) - провераваће се путем симулације 
(писмено).

За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (стратегије 
и канали комуникације) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за 
област рада стручно-педагошки надзор над 
радом предшколских установа, школа и школа 
са домом ученика (методологија стручно - педа-
гошког надзора над радом наставника, васпита-
ча, стручног сарадника, директора и установе) 
- провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Правилник о стандардима ком-
петенција директора установа образовања и 
васпитања) - провераваће се путем симулације 
(писмено).

За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за 
област рада административни послови (мето-
де и технике прикупљања, евидентирања и 
ажурирања података у базама података) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из дело-
круга радног места (Закон о печату државних 
и других органа) - провераваће се путем симу-
лације (писмено).

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
комптенција могу се наћи на сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/
konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-
mesta-u-mpntr/).

V Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције за радна места под 
редним бројевима 1, 2, 3 и 5. (управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професио-
налних односа, савесност, посвећеност и инте-
гритет) - провераваће се путем психометријских 
тестова, узорка понашања и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

Понашајне компетенције за раднo местo под 
редним бројем 4. (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет, управљање 
људским ресурсима) провераваће се путем 
психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

VI Интервју са Конкурсном комисијом и 
вредновање кандидата за сва извршилач-
ка радна места: Процена мотивације за рад 
на радном месту у органу и прихватање вред-
ности државних органа - провераваће се путем 
интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на јавни конкурс: Обра-
зац пријаве на јавни конкурс шаље се поштом 
или предаје непосредно на писарници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачког 
радног места”. 

VIII Лице које је задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу: Ивана 
Мутавџић, телефон: 011/361-0287.

IX Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике 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.

X Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
и Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја или у штампаној верзији на писарници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Београд, Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што Конкурсна комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. 

Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од дана прије-
ма пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

XII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спре-
ма; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврда, решење и други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком временском периоду је 
стечено радно искуство); оригинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном испиту за 
просветног саветника (само за радна места под 
редним бројем 2, 3 и 4); оригинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном стручном 
испиту у области образовања, односно лиценца 
за наставника, васпитача или стручног сарад-
ника (само за радна места под редним бројем 
2, 3 и 4); доказ о објављеном стручном раду 
у међународним или домаћим часописима или 
зборницима са рецензијом, односно одобре-
ном уџбенику, приручнику или другом настав-

ном средству у оригиналу или овереној фото-
копији или штампани примерак доказа који је 
објављен у електронској форми са назнаком о 
линку са кога се стручни рад, уџбеник, прируч-
ник или друго наставно средство може преузе-
ти и доказ о оствареним резултатима у развоју 
образовања, стеченом професионалном угледу 
(награде, признања, препоруке и др.) у ориги-
налу или овереној фотокопији (само за радна 
места под редним бројем 2, 3 и 4).

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених подноси ори-
гинал или оверену фотокопију решења о рас-
поређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решења да је државни 
службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским упра-
вама 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. 

XIII Рок за подношење доказа: Кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка, 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 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 избор-
ног поступка. Докази се достављају на наведе-
ну адресу Министарства.

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу, подлежу пробном раду 
од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита за рад у државним 
органима примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. Кан-
дидати без положеног испита за просветног 
саветника примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. 

Чланом 9. Закона о државним службеницима, 
прописано је да су кандидатима при запошља-
вању у државни орган, под једнаким услови-
ма доступна сва радна места и да се избор 
кандидата врши на основу провере компе-
тенција. Кандидати са положеним државним 
стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положе-
ног државног стручног испита. Кандидати са 
положеним испитом за просветног саветника 
немају предност у изборном поступку у одно-
су на кандидате без положеног испита за про-
светног саветника. 

XV Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку.

Са кандидатима чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести почев од 23. јуна 2020. године, 
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о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
провера посебних функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција ће се обавити 
у просторијама Службе за управљање кадро-
вима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2 (источно крило). Интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у просто-
ријама Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, Београд, Немањина 22-26.

Кандидати који успешно прођу једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве теле-
фона или имејл-адресе), које наведу у својим 
обрасцима пријаве. 

XVI Документа о чињеницама о којима 
се води службена евиденција су: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима.

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично 
тумачење) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чиње-
ницама 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 подат-
ке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће 
те податке прибавити сама (члан 103. став 3). 

Потребно је да учесник конкурса у делу Изја-
ва*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из службе-
них евиденција.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одба-
чене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју је именовао министар просвете, науке 
и технолошког развоја.

Овај конкурс објављује се на веб-страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја www.mpn.gov.rs, на веб-страници Служ-
бе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на 
порталу e-управе, на огласној табли, веб-стра-
ници и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На основу члана 54. Закона о државним служ-
беницима („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 интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник 
РС”, брoj 2/19) и Закључaка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 Број: 112-1940/2020 од 28. фебруара 
2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Републичка дирекција за имовину Републике 
Србије, Београд, Краља Милана 16 - Добрињска 
11. 

Место рада: Београд

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место руководилац Групе,  
у звању самостални саветник
у Групи за припрему података за 

евиденцију, у Одељењу за припрему 
података за евиденцију и послове уписа 
права јавне својине Републике Србије, у 
Сектору за евиденцију и послове уписа 

јавне својине Републике Србије
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Гру-
пе, пружа стручна упутства, координира и 
надзире рад државних службеника у Групи; 
врши контролу исправа у погледу подоб-
ности за унос у „Регистар јединствене еви-
денције непокретности у јавној својини”; 
организује прикупљање и класификовање 
исправа за ажурно вођење посебне евиден-
ције о непокретностима у јавној својини Репу-
блике Србије за коју је задужена Дирекција 
и даје обавештења и стручна упутства корис-
ницима, односно носиоцима права коришћења 
на непокретностима у јавној својини у циљу 
вођења прописаних евиденција; обрађује 
захтеве и анализира достављену докумен-
тацију у циљу израде прописаних потврда и 
обавештења у поступку успостављања јавне 
својине аутономне покрајине и јединица 
локалне самоуправе, односно уписа својине 
јавног предузећа и друштва капитала; при-
према анализе, извештаје, информације и 
друге стручне и аналитичке материјале из 
делокруга рада Групе на основу прикупљених 
података; припрема информације од јавног 
значаја из делокруга рада Групе; учествује 
у успостављању система финансијског упра-
вљања и контроле у пословима из делокруга 
Групе; обавља друге послове по налогу начел-
ника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне на основним академским 
студијама у обиму у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; 
најмање 5 година радног искуства у струци, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

2. Радно место за спровођење 
поступка, у звању самостални 

саветник
у Групи за припрему аката за Владу, у 

Одељењу за располагање грађевинским 
земљиштем путем отуђења и 

прибављања, у Сектору за грађевинско 
земљиште

1 извршилац

Опис послова: Спроводи поступак ради 
утврђивања правног основа за располагање 
земљиштем везано за припрему аката за Вла-
ду; припрема акта којим се даје сагласност за 
спровођење поступка препарцелације; спроводи 
поступак јавног надметања ради отуђења грађе-
винског земљишта; спроводи поступак расписи-
вања огласа и прикупљања понуда понуђача 
ради припреме акта Владе о отуђењ; припрема 
мишљења на нацрте аката чији су предлагачи 
други органи; даје стручна мишљења и неоп-
ходне информације органима државне управе 
који се односе на спровођење поступка распо-
лагања грађевинским земљиштем; спроводи 
поступак који се односи на послове везане за 
успостављање својине јавних предузећа и прив-
редних друштава чији је оснивач Република 
Србија, а ради припреме акта Владе; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким 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 5 
година радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место за прикупљање 
и припрему података, у звању 

саветник
у Групи за припрему претходне 
документације, у Одељењу за 

успостављање стварних права на 
грађевинском земљишту, без отуђења 

(службености, закупи), у Сектору за 
грађевинско земљиште

1 извршилац

Опис послова: Прикупља и припрема доку-
ментацију ради поступка утврђивања правног 
основа за успостављање стварних права на 
грађевинском земљишту, без отуђења (службе-
ности, закупи); прикупља и припрема податке 
потребне за поступак уписа или промене упи-
са на грађевинском земљишту у својини Репу-
блике Србије; прати  доношење планских аката 
јединица локалне самоуправе; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким 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 3 
година радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Пословни центри НСЗ
Национална служба
за запошљавање
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4. Радно место за припрему аката  
и уговора, у звању саветник

у Групи за располагање 
непокретностима у јавној својини 
Републике Србије, у Одељењу за 

располагање стварима у јавној својини 
Републике Србије, у Сектору за 

управљање и располагање стварима у 
јавној својини стеченим по сили закона

1 извршилац

Опис послова: Припрема акте за спровођење 
поступка јавне лицитације или поступка при-
купљања писмених понуда и избор најповољ-
нијег понуђача, у поступцима располагања, 
на основу донетих закључака Владе; учест-
вује у припреми предлога уговора који ће се 
закључивати приликом давања у закуп однос-
но на коришћење органима и организацијама 
територијалне аутономије и локалне самоу-
праве прикупља и обрађује документацију у 
поступцима располагања непокретностима у 
јавној својини Републике Србије; проверава 
поднете захтеве који се односе на давање на 
коришћење имовине у јавној својини Републи-
ке Србије и обавештава подносиоце захтева о 
недостацима; обезбеђује и прикупља потреб-
ну документацију ради праћења испуњења 
уговорних обавеза; прати реализацију угово-
ра у погледу извршавања уговорених обаве-
за на начин и у роковима предвиђеним уго-
вором; учествује у припреми информација и 
извештаја Влади о реализацији истих; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијима, специја-
листичким академским студијима, специјалистич-
ким струковним студијима, односно на основним 
студијима у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијима на факулте-
ту; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

5. Радно место за подршку 
спровођењу поступка управљања 

стварима, у звању саветник
у Групи за спровођење поступка 

управљања стварима у јавној својини, 
у Одељењу за управљање стварима у 

јавној својини, у Сектору за управљање 
и располагање стварима у јавној својини 

стеченим по сили закона
1 извршилац

Опис послова: Прикупља и обрађује неопходну 
документацију у поступцима урављања ства-
рима у јавној својини Републике Србије; учест-
вује у поступку прикупљања документације и 
израде уговора којима се ствари стечене по 
сили закона поверавају на чување локалним 
самоуправама до одређивања коначног корис-
ника; учествује у припреми предлога уговора 
који ће се закључивати приликом давања на 
коришћење органима и организацијама тери-
торијалне аутономије и локалне самоуправе; 
проверава исправност поднетих захтева који се 
односе на давање на коришћење и управљање; 
обавештава подносиоце захтева о недостацима; 
учествује у припреми информација и извештаја 
Влади о реализацији истих; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 

на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; положен државни стручни 
испит; најмање 3 година радног искуства у 
струци, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

6. Радно место за подршку 
пословима расподеле на коришћење 

непокретности, у звању саветник
у Групи за расподелу на коришћење 

непокретности, у Одељењу за 
управљање стварима у јавној својини, 

у Сектору за управљање и располагање 
стварима у јавној својини стеченим по 

сили закона
1 извршилац

Опис послова: Припрема предлоге закљу-
чака за Владу за распоред пословних зграда 
и пословних просторија; припрема потребну 
имовинско правну и другу документацију за 
припрему предлога аката Владе; врши анализу 
степена искоришћености службених зграда 
и пословних просторија од стране државних 
органа; дефинише потребе државних органа 
за пословним простором; сарађује са Држав-
ним правобранилаштвом у случају неиспуњења 
обавеза а ради заштите имовинских прва и 
интереса Републике Србије и извештава судо-
ве и друге државне органе у погледу поступка 
коришћења и управљања ставраима у јавној 
својини Републике Србије; прати реализа-
цију аката Владе; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; положен државни стручни 
испит; најмање 3 година радног искуства у 
струци, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

7. Радно место за послове 
реализације буџета, финансијске и 
аналитичке послове који се односе 
на управљање друмским граничним 
и пограничним прелазима, у звању 

саветник
у Групи за планирање и извршење 
буџета и буџетско рачуноводство, у 

Одељењу за финансијско-материјалне 
послове, у Сектору за финансијско-

материјалне и опште послове
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми и изра-
ди финансијског плана у делу који се односи 
на потребе граничних прелаза за одређену 
буџетску годину; планира и прати реализа-
ције капиталних пројекта; учествује у проце-
су полугодишњег и годишњег извештавања 
о учинку; припрема план извршења буџета 
по месецима; припрема решења о распореду 
средстава; захтеве за преузимање обавеза и 
плаћања на основу преузетих обавеза који се 
односе на трошкове изградње, уређења, опре-
мања и текућег одржавања друмских граничних 
и пограничних прелаза; израда образаца стан-
дардне методологије за процену финансијских 
ефеката акта за потребе Дирекције; доставља 
редовне месечне извештаје који се односе на 
оверу финансијских података у Регистру запос-
лених и редовних месечних извештаја за пот-
ребе министарство финансија; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области економске науке, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 3 године радног иску-
ства у струци, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

8. Радно место шеф Одсека, у звању 
самостални саветник

у Одсеку за инвестиционе послове, у 
Сектору за управљање граничним и 

пограничним прелазима
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад 
Одсека, пружа стручна упутства, координи-
ра и надзире рад државних службеника у 
Одсеку; даје упутства и остварује сарадњу са 
надлежним републичким институцијама ради 
обављања послова из делокруга Одсека; учест-
вује у раду Комисија за јавне набавке радова, 
добара или услуга (пројектовање, надзор, тех-
ничка контрола, инвестиционо одржавање); 
учествује у припреми предлога буџета, плана 
јавних набавки, периодичних и годишњих пред-
рачуна инвестиција и средства инвестиционог 
одржавања; остварује сарадњу са сродним 
службама у другим органима; учествује у раду 
комисија и група које се баве пословима инвес-
тиција и инвестиционог одржавања објеката на 
граничним прелазима; обавља и друге послове 
по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области техничко-технолошке науке на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; најмање 5 годи-
на радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

9. Радно место за стручно – 
оперативне послове текућег 

одржавања и сигнализације, у звању 
саветник

у Групи за послове текућег одржавања, 
запречавања и сигнализације, у Одсеку 
за инвестиционе послове, у Сектору за 
управљање граничним и пограничним 

прелазима
1 извршилац

Опис посла: Учествује у припреми техничке 
документације за текуће одржавање објеката на 
граничним прелазима; обавља техничке посло-
ве везане за реализацију плана сигнализације; 
учествује у раду Комисија за јавне набавке радо-
ви и услуге: пројектовања, техничке контроле 
текућег одржавања и сигнализације; води еви-
денције везано за реализацију јавних набавки; 
припрема и прати сву документацију за плаћања 
радова, услуга (пројектовање, техничка контро-
ла, надзор); остварује сарадњу са другим орга-
нима ради прибављања неопходних сагласнос-
ти, дозвола, потврда или мишљења неопходних 
за реализацију послова; преузима и евиденти-
ра пошту, фотокопира, разврстава и архивира 
документацију, води евиденције; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области техничко-технолошке науке на 
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основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; најмање 3 годи-
на радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

10. Радно место за спровођење 
поступка располагања и заштите 
објекта и ствари у јавној својини 
на граничним прелазима, у звању 

самостални саветник
у Одсеку за располагање и заштиту 

објеката и ствари у јавној својини на 
граничним и пограничним прелазима, 
у Сектору за управљање граничним и 

пограничним прелазима
1 извршилац

Опис посла: Припрема и спроводи предлог аката 
за спровођење поступка давања на коришћење, 
давања у закуп или пренос права јавне својине 
на другог носиоца јавне својине са накнадом или 
без накнаде; припрема и спроводи предлог акта 
којим се спроводи размена објеката и ствари у 
јавној својини Републике Србије на граничним и 
пограничним прелазима; припрема акте за спро-
вођење поступка прикупљања документације и 
израде уговора о располагању стварима у јав-
ној својини на граничним прелазима; припрема 
аката за спровођење поступка у којем се регули-
шу међусобни имовинско-правни односи код 
прибављања у јавну својину Републике Србије 
непокретности путем заједничке изградње са 
трећим лицима на граничним и пограничним пре-
лазима; спроводи поступак јавног објављивања 
огласа ради располагања непокретностима у јав-
ној својини Републике Србије путем прикупљања 
писмених понуда или јавним надметањем на гра-
ничним и пограничним прелазима; прати реали-
зације уговора о располагању стварима у јавној 
својини; обавља послове који се односе на спро-
вођење надзора у вези располагања, управљања 
и коришћења имовине Републике Србије на гра-
ничним и пограничним прелазима; иницира пре-
дузимање и предлагање одговарајућих правних 
мера и радњи у поступцима пред Државним пра-
вобранилаштвом у циљу утврђивања закони-
тости коришћења имовине Републике Србије и 
заштите њених имовинских права и интереса на 
граничним и пограничним прелазима; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким 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 5 
година радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

11. Радно место за електронско 
евидентирање и ажурирање 

података о непокретностима у јавној 
својини, у звању референт

у Одсеку за електронско евидентирање 
непокретности у јавној својини и 

извештавање, у Сектору за евиденцију и 
послове уписа јавне својине Републике 

Србије
1 извршилац

Опис послова: Врши унос података о непокрет-
ностима у јавној својини Републике Србије 

у„Регистар јединствене евиденције непокрет-
ности у јавној својини” као web апликације; 
ажурира промене о подацима; скенира неоп-
ходну документацију ради уноса у web апли-
кацију; даје обавештења о непокретностима 
евидентираним у апликацији по захтевима из 
других организационих јединица Дирекције; 
води евиденцију о непокретностима на који-
ма је престала својина Републике Србије по 
основу правоснажних решења Агенције за 
реституцију; учествује у успостављању систе-
ма финансијског управљања и контроле у 
пословима из делокруга Одсека; обавља друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Средње образовање у четворого-
дишњем трајању, гимназија или средња струч-
на школа друштвеног, природног или техничког 
смера; положен државни стручни испит; нај-
мање 2 године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

12. Радно место за канцеларијске 
и оперативне послове и 

документацију, у звању референт
у Групи за послове текућег одржавања, 
запречавања и сигнализације, у Одсеку 
за инвестиционе послове, у Сектору за 
управљање граничним и пограничним 

прелазима
1 извршилац

Опис послова: Прима, прегледа, евидентира и 
разврстава предмете и врши отпрему поште; 
обезбеђује и расподељује материјално-технич-
ка средства за рад; обавља обиласке подручја 
граничних прелаза за потребе запречавања, по 
потреби; обавља послове умножавања и архи-
вирања предмета; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: Средње образовање у четворого-
дишњем трајању, гимназија или средња струч-
на школа друштвеног, природног или техничког 
смера;  положен државни стручни испит; нај-
мање 2 године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

III Компетенције које се проверавају у избор-
ном поступку:

Сагласно члану 9. Закона о државним служ-
беницима, кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима, дос-
тупна су сва радна места и избор кандидата се 
врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају опште функционалне 
компетенције.

Провера општих функционалних компетенција 
за сва извршилачка радна места:

1. „Организација и рад државних органа РС” - 
провераваће се путем теста (писмено).
2. „Дигитална писменост” - провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару).
3. „Пословна комуникација”- провераваће се 
путем симулације (усмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „Дигитална писменост” 
(поседовању знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 

интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако кандидат поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области, на траженом нивоу и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања ком-
петенције – Дигитална писменост, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији.

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

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

Провера посебних функционалних компетен-
ција:

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

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (основе 
управљања људским ресурсима) и посебна 
функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитичких послова (прикупљање 
и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања 
и анализирања доступних информација) - про-
вераваће се усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за рад-
но место прописи из надлежности и организа-
ције органа (Закон о јавној својини и Уредба 
о евиденцији непокретности у јавној својини) 
- провераваће се усмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова 
(прикупљање и обраду података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) и посебна функционална компетенција 
управно-правни послови - провераваће се усме-
но путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за рад-
но место прописи из надлежности и организа-
ције органа (Закон о јавној својини и Уредба 
о условима прибављања и отуђења непокрет-
ности непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања 
и уступања искоришћавања других имовинских 
права као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда) - провераваће 
се усмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова 
(прикупљање и обраду података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) -провераваће се усмено путем симула-
ције.
2. Посебна функционална компетенција за рад-
но место прописи из надлежности и организа-
ције органа (Закон о јавној својини) и релевант-
ни прописи, акти из делокруга радног места 
(Закон о планирању и изградњи) - провераваће 
се усмено путем симулације.
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За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова 
(прикупљање и обраду података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) - провераваће се усмено путем симу-
лације.
2. Посебна функционална компетенција за 
радно место прописи из надлежности и орга-
низације органа (Закон о јавној својини) и 
релевантни прописи, акти из делокруга радног 
места (Закон о наслеђивању, Закон о пореском 
поступку и пореској администрацији, Закон о 
промету непокретности) - провераваће се усме-
но путем симулације

За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова 
(прикупљање и обраду података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) - провераваће се усмено путем симу-
лације.
2. Посебна функционална компетенција за рад-
но место прописи из надлежности и организа-
ције органа (Закон о јавној својини) и релевант-
ни прописи, акти из делокруга радног места 
(Закон о наслеђивању) - провераваће се усмено 
путем симулације

За радно место под редним бројем 6:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова 
(прикупљање и обраду података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) - провераваће се усмено путем симу-
лације.
2. Посебна функционална компетенција за рад-
но место прописи из надлежности и организа-
ције органа (Закон о јавној својини) и релевант-
ни прописи, акти из делокруга радног места 
(Закон о министарствима и Пословник Владе) 
- провераваће се усмено путем симулације

За радно место под редним бројем 7:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада финансијско-материјалних посло-
ва (извршење буџета и релевантни софтвери) 
и студијско-аналитичких послова (прикупљање 
и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања 
и анализирања доступних информација) - про-
вераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за рад-
но место релевантни прописи, акти из делокру-
га радног места (Правилник о извршењу буџета 
РС и о начину и поступку обављања платног 
промета у оквиру система консолидованог рачу-
на трезора за девизна средства) - провераваће 
се усмено путем симулације

За радно место под редним бројем 8:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (управљање 
пројектима) и студијско-аналитичких послова 
(прикупљање и обраду података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) - провераваће се усмено путем симу-
лације.

2. Посебна функционална компетенција за рад-
но место релевантни прописи, акти из делокру-
га радног места (Акциони план за интегрисано 
управљање границом) - провераваће се усмено 
путем симулације

За радно место под редним бројем 9:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова 

(прикупљање и обраду података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) и израде секторских анализа - провера-
ваће се усмене путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за рад-
но место прописи из надлежности и организа-
ције органа (акциони план заинтегрисано упра-
вљање границом) и релевантни прописи, акти 
из делокруга радног места (Закон о граничној 
контроли) - провераваће се усмено путем симу-
лације.

За радно место под редним бројем 10:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада управно-правни послови (општи 
управни поступак) и студијско-аналитичких 
послова (прикупљање и обраду података из 
различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања дос-
тупних информација) - провераваће се усмено 
путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за рад-
но место прописи из надлежности и организа-
ције органа (Закон о јавној својини) и релевант-
ни прописи, акти из делокруга радног места 
(Закон о граничној контроли) - провераваће се 
усмено путем симулације

За радно место под редним бројем 11:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада административни послови (мето-
де и технике) - провераваће се усмено путем 
симулације.
2. Посебна функционална компетенција за рад-
но место прописи из надлежности и организа-
ције органа (Закон о јавној својини) и релевант-
ни прописи, акти из делокруга радног места 
(Уредба о евиденцији непокртности у јавној 
својини) - провераваће се усмено путем симу-
лације.

За радно место под редним бројем 12:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада административни послови (канце-
ларијско пословање) - провераваће се усмено 
путем симулације
2. Посебна функционална компетенција за рад-
но место релевантни прописи, акти из делокру-
га радног места (Закон о граничној контроли) 
- провераваће се усмено путем симулације, 
3. Посебна функционална компентенција, поло-
жен возачки испит Б, доказ:оверена фотокопија 
возачке дозволе

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

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
кометенција могу се наћи на интернет презен-
тацији Републичка дирекција за имовину РС 
www.rdi.gov.rs.

Провера понашајних компетенција за сва извр-
шилачка радна места:

Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, орјентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет) - про-
вераваће се путем психометријских тестова, 
узорка понашања и интервјуа базираном на 
компетенцијама.

Понашајне компетенције за радна места: 1. и 8. 
(управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 

професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет, управљање људским ресур-
сима) - провераваће се путем психометријских 
тестова, узорка понашања и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата 
за сва извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту 
и прихватање вредности државних органа - 
провераваће се путем интервјуа са комисијом 
(усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу 
се поштом на адресу Републичка дирекција 
за имовину РС, Краља Милана 16-Добрињска 
11, 11000 Београд или се предају непосредно 
на писарницу Републичка дирекција за имо-
вину РС, Краља Милана 16-Добрињска 11, 
11000 Београд са назнаком „За јавни конкурс” 
или електронским путем на адресу: ljiljana.
milutinovic@rdi.gov.rs 

Напомена: Ако се пријава подноси електрон-
ским путем, на месту које је предвиђено за пот-
пис уноси се име и презиме кандидата, а кан-
дидат пријаву потписује пре почетка прве фазе 
изборног поступка.

V Лица задужена за давање обавештења о кон-
курсу: Љиљана Милутиновић и Јадранка Стру-
гаревић, тел: 011/3346397 од 10,00 до 13,00 
часова.

VI Општи услови за запослење: Држављанство 
Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да 
кандидату раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма и  Републичке дирекције за имовину РС или 
у штампаној верзији на писарници Дирекције, 
Краља Милана 16-Добрињска 11, Београд.

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

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (кандида-
ти са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испи-
ту, 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 
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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 распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
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 општин-
ским управама.

Напомена:
Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да су органи у обавези да по 
службеној дужности, када је то непходно за 
одлучивање у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницима садр-
жаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке приба-
вити сама.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима / уверење о положеном 
правосудном испиту. Потребно је да кандидат 
у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом позивају се да у року од (5) пет рад-
них дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу 
Дирекције: Краља Милана 16-Добрињска 11, 
Београд

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

XI Врста радног односа: За сва радна места рад-
ни однос заснива се на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција канди-
дата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу 

пријаве на конкурс, изборни поступак ће се 
спровести, почев од 24. јуна 2020. године, о 
чему ће кандидати бити обавештени писаним 
путем на адресе које су навели у својим прија-
вама.

Провера општих функционалних компетенција 
и понашајних компетенција обавиће се у Служ-
би за управљање кадровима, у Палати Србија 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 
(источно крило). Провера посебних функцио-
налних компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом обавиће се у просторијама Дирек-
ције. Кандидати који су успешно прошли јед-
ну фазу изборног поступка обавештавају се о 
датуму, месту и времену спровођења наредне 
фазе изборног поступка на контакте (броје-
ве телефона или email адресе), које наведу у 
својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на изврши-
лачко радно место, може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, 
али је дужно да га положи у прописаном року. 
Положен државни стручни испит није услов, 
нити предност за заснивање радног односа. 
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 службеник 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.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао министар државне управе и 
локалне самоуправе.

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији (www.direkcija.gov.rs) и огласној табли 
Дирекције, на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на 
порталу е-управе, на интернет презентацији, 
огласној табли и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

ЛЕСКОВАЦ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ИМОВИНА“ - ЛЕБАНЕ

16230 Лебане

Програм менаџер за управљање 
пројектима и економским пословима

УСЛОВИ: високо образовање из области еко-
номских наука на основним академским студија-
ма 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; 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; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја, против 
службене дужности и против човечности и дру-

гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, као и да није кажњаван 
за остала кривична дела која кандидата чине 
неподобним за обављање послова из области 
програм менаџер за управљање пројектима и 
економским пословима; поседовање здравстве-
не (психичке и физичке) способности за рад; 
поседовање држављанства Републике Србије, 
знање рада на рачунару. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који могу преузети у 
ЈКП „Имовина” Лебане. Уз пријавни формулар 
сви кандидати достављају: кратку биографију 
(ЦВ) подацима; очитану личну карту; оверену 
фотокопију уверења или дипломе о стеченом 
образовању: уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак (не старији од шест 
месеци); уверење да кандидат није осуђиван 
(не старији од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверену фотоко-
пију; уверење о држављанству, оригинал или 
оверену фотокопију не старије од шест месе-
ци; лекарско уверење да кандидат има општу 
здравствену способност; Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене, неразумљиве и непот-
пуне пријаве конкурсна комисија одбациће 
решењем. Између пријављених кандидата кон-
курсна комисија спровешће изборни поступак, 
а најкасније три дана пре изборног поступка 
комисија ће упознати пријављене кандида-
те са критеријумима и мерилима прописаним 
за избор. Пријаве треба послати поштом или 
предати лично на адресу: ЈКП „Имовина” Леба-
не, ул. Цара Душана бб, 16230 Лебане. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
в.д. директора ЈКП „Имовина” и путем телефо-
на 016/847-130.

УСТАНОВА ЗА СПОРТ
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 

ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 116

тел:060/0620-314

Чувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање IV степен; неос-
уђиваност правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела против имовине, притив 
насиља у породици; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, као и да није кажња-
ван за остала кривична дела која кандидата 
чине неподобним за обављање послова чувар; 
поседовање здравствене (психичке и физичке) 
способности за рад; поседовање држављанства 
Републике Србије, знање рада на рачунару.

Службеник за јавне набавке

УСЛОВИ: високо образовање из области еко-
номских наука на основним академским студија-
ма 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; 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; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
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слободе, против правног саобраћаја, против 
службене дужности и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, као и да није 
кажњаван за остала кривична дела која канди-
дата чине неподобним за обављање послова из 
области јавних набавки; поседовање здравстве-
не (психичке и физичке) способности за рад; 
поседовање држављанства Републике Србије, 
знање рада на рачунару. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који могу преузети у Уста-
нови за спорт „Спортско-рекреативни центар” 
Лебане. Уз пријавни формулар сви кандидати 
достављају: кратку биографију (ЦВ) подацима; 
очитану личну карту; оверену фотокопију уве-
рења или дипломе о стеченом образовању: уве-
рење да се против кандидата не води кривични 
поступак (не старији од шест месеци); уверење 
да кандидат није осуђиван (не старији од шест 
месеци);  извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију; уверење о 
држављанству, оригинал или оверену фотоко-
пију не старије од шест месеци; лекарско уве-
рење да кандидат има општу здравствену спо-
собност; Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене, неразумљиве и непотпуне пријаве 
конкурсна комисија одбациће решењем. Између 
пријављених кандидата конкурсна комисија 
спровешће изборни поступак, а најкасније 
три дана пре изборног поступка комисија ће 
упознати пријављене кандидате са критерију-
мима и мерилима прописаним за избор. Прија-
ве треба послати поштом или предати лично на 
адресу: Установа за спорт „Спортско-рекреа-
тивни центар” Лебане, Цара Душана 116, 16230 
Лебане. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код в.д. директора Установе и путем 
телефона 060/062-03-14.

ПРИЈЕПОЉЕ

БИБЛИОТЕКА „МУХАМЕД АБДАГИЋ” 
36310 Сјеница, Трг Светозара Марковића 13

Шеф рачуноводства, финансијско-
рачуноводствени радник

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова пред-
виђених 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 - аутентич-
но тумачење), треба да испуњавају услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 9. Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Библиотеци „Мухамед Абдагић” из 
Сјенице и то: 1. да имају одговарајуће високо 
образовање (VII степен стручне спреме-еко-
номског смера); 2. најмање пет година радног 
искуства у струци на рачуноводсвеним посло-
вима; 3. да се против кандидата не води истра-
га и да није подигнута оптужница за кривична 
дела за која се гони по службеној дужности, 4. 
као и да није осуђиван за кривична дела која 
га чине недостојним за обављање дужности; 5. 
да је држављанин Републике Србије; 6. да има 
општу здравствену способност. Кандидати уз 
захтев за пријем у радни однос и кратку биогра-
фију - CV достављају следећу документацију: 1. 
оверен препис или оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 2. лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности; 3. уверење о неосуђиваности 
за кривична дела на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кривично дело 
која га чине недостојним за обављање посло-
ва у државном органу од надлежне полицијске 

управи МУП-а, не старије од 6 месеци, у ориги-
налу или овереној копији, 4. уверење из суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истра-
ге, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од 6 месе-
ци); 5. уверење о држављанству РС - оригинал 
или оверена копија, не старије од 6 месеци, 6. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија), 7. доказ о радном искуству 
на рачуноводственим пословима (потврда или 
оверена фотокопија радне књижице). Траже-
на документа достављају се у оригиналу или 
овереној копији, лично или послати у затворе-
ној коверти на адресу: Библиотека „Мухамед 
Абдагић”, 36310 Сјеница, Трг Светозара Марко-
вића 13, са назнаком „За конкурс”. Рок за дос-
тављање пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Телефон за информације: 020/5741-976 
(директор библиотеке).
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AGENЦIJA „GEOGIS & MAP” 
32000 Чачак, Милета Ћурчића 14/2

тел. 069/412-99-44

Радник за одржавање катастра 
непокретности и водова

УСЛОВИ: да кандидати имају завршену 
средњу школу, четврти степен стручне спре-
ме, геодетске струке. Предност имају канди-
дати са вишим степеном образовања. Заин-
тересовани кандидати јављају се на контакт 
тел. 069/412-9944. Особа за контакт је Јела 
Иванов. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. 

MONA HOTEL MANAGEMENT
ДОО БЕОГРАД

ХОТЕЛ ЗЛАТИБОР МОНА
Миладина Пећинара 26

31315 Златибор
тел. 031/841-021

Конобар
за рад у хотелу „Златибор Мона”  

на Златибору
3 извршиоца 

УСЛОВИ: 3. или 4. степен, познавање рада на 
рачунару, знање енглеског језика, флексибил-
ност, добре комуникацијске вештине. Задаци 
обухватају: наплату услуга, одржавање орга-
низованости, уредности, решавање рекла-
мација гостију, познавање хотела и других 
хотелских садржаја и услуга. Радне биографије 
слати на мејл: recepcija@monazlatibor.com. 
Биће контактирани кандидати који испуњавају 
услове. Оглас је отворен до попуне радних 
места. 

УСР „ТИКВАРА”
Бачка Паланка, Шеталиште Милана Јанића 5

1. Управник спортског објекта

Опис послова: управља инфраструктуром која 
се користи у обављању делатности из области 
спорта и рекреације; израђује распоред 
коришћења спортског објекта и прати и кон-
тролише коришћење објекта од стране корис-
ника; предлаже активности за унапређење 
рада спортских објеката; планира активности 

промоције спортских објеката; спроводи анке-
те о потребама и задовољству корисника и ана-
лизира резултате; врши дневне прегледе свих 
средстава, инсталација и реквизита и подноси 
извештај руководиоцу; стара се о адекватном 
коришћењу спортских реквизита, средстава 
и машина; контролише поштовање распоре-
да коришћења објекта; организује припрему 
објекта за све манифестације, такмичења и 
тренинге; примењује процедуре за безбедност 
корисника услуга и посетилаца; усавршава се и 
прати трендове везане за рад спортских обје-
ката. 

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање - висо-
ко образовање, завршен факултет спорта и 
физичког васпитања (на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистиким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету; на студијама првог степена у обиму од 
180 ЕСПБ бодова, основне академске, односно 
струковне студије, студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем по пропису 
који је важио до 10. 09. 2015. године) најмање 
3 године радног искуства; најмање шест месе-
ци радног искуства на пословима управљања 
инфраструктуром која се користи у обављању 
делатности из области спорта и рекреације; 
возачка дозвола Б категорије.

2. Домар / мајстор одржавања

Опис послова: обавља прегледе објекта, врши 
контролу исправности инсталација, противпо-
жарних система, уређаја, опреме, апарата и 
средстава према плану одржавања; обавља 
механичарске, електричарске, водоинстала-
терске, браварске, столарске, лимарске, молер-
ске, ауто-механичарске и сл. послове, посло-
ве ложача, као и друге радове одржавања и 
поправки; припрема објекте, опрему и инста-
лације за рад; обавештава надлежне службе о 
уоченим неправилностима у објекту или већим 
кваровима на системима и инсталацијама; 
пушта опрему или постројења у оперативни 
рад и зауставља на крају оперативног рада или 
у случају поремећаја или квара; прати пара-
метре рада и подешава опрему и постројење; 
рукује постојењима у котларници; води еви-
денцију о кваровима и извршеним поправкама.

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање - средње 
образовање, сетификат о стручној оспособље-
ности за руковање енергетским постројењима у 
котларници; најмање годину дана радног иску-
ства на пословима одржавања спортског објек-
та, возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: подношење пријава: 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријава кандидата 
треба да садржи: име и презиме, адресу пре-
бивалишта, односно боравишта, датум и место 
рођења, контакт телефон кандидата, податке о 
образовању, врсти и дужини радног искуства 
са кратким описом послова на којима је канди-
дат радио до подношења пријаве. Пријава на 
оглас мора бити својеручно потписана. Канди-
дати уз пријаву на конкурс треба да приложе: 
Оверену фотокопију дипломе, исправе којима 
се доказује радно искуство и стручна оспо-
собљеност, оргинал или оверену фотокопију 
извода из држављанства. Стручна оспособље-
ност, знање и вештине оцењују се у изборном 
поступку увидом у доказе који су приложени 
уз пријаву кандидата. Пријаве са комплетном 
документацијом доставити конкурсној коми-
сији на адресу: Установа за спорт и рекреацију 
„Тиквара”, Шеталиште Милана Јанића 5, Бачка 
Паланка, Конкурсној комисији. Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
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не пријаве биће одбачене. Лице задужено за 
давање обавештења о конкурсу: Лазар Радош, 
на телефон 064/1240-178 или имејл: tikvarasrc@
mts.rs. Термини који су коришћени у овом кон-
курсу изражени су родно неутрално, тако да 
подразумевају особе оба пола. 

TD COMPANY UNO
Београд - Палилула

Лимар
15 извршилаца

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, 
познавање Autocad програма. Трајање конкур-
са: до 19.06.2020. године. Обезбеђена исхра-
на. Пробни рад. Обавезно радно искуство за 
рад на плазма машини. Обавезно познавање 
Autocad програма за раднике који ће радити на 
плазма машини. Начин конкурисања: телефон: 
063/489-620 (особа за контакт: Татјана Бедић).

INFINITY DESIGN
11070 Нови Београд, Душана Вукасовића 57

тел. 060/323-29-05

Шивач на индустријским машинама
на одређено време до 1 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, шивач кон-
фекционар или шивач, радно искуство 12 месе-
ци на индустријским машинама. 

„KODŽIĆ FASHION” DOO
Београд, Кнеза Милоша 9

тел. 062/445-641

Продавац
2 извршиоца

УСЛОВИ: рад на каси, познавање енглес-
ког језика, рад на рачунару - основни ниво. 
Јављање кандидата на контакт тел. 062/445-
641 и 062/105-1073.

„KODŽIĆ FASHION” DOO
Београд, Кнеза Милоша 9

тел. 062/445-641

Шивачи, пеглари, моделари
10 извршилаца

УСЛОВИ: шивачи, пеглари, моделари, помоћни 
радници, радници који желе да науче посао. 
Рад у просторијама производње на адреси: 
Саве Ковачевића 17, Врчин. Јављање кандидата 
на телефон 062/445-641 и 062/1051-073.

„PE-CO” DOO 
21205 Сремски Карловци, Димитрија Сабова 35

тел. 021/882-954
e-mail: sanja.pejak@peco.rs

Овлашћени књиговођа/књиговођа
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани економис-
та; пробни рад 6 месеци. Обезбеђен превоз; 
основна инфроматичка обука. Јављање канди-
дата на горе наведени мејл. 

Магационер
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; 
пробни рад 3 месеца. Возачка дозвола Б кате-
горије; рад у сменама; обезбеђен превоз. 
Јављање кандидата на горе наведени телефон 
од 08 до 15 часова. 

ОСТАЛО: Рок за пријаву до 21.06.2020.

ЈУГОСЛОВЕНСКО 
ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ

11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 063/272-363

Спремачица
уговор о делу 
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа. Заинтересовани кандидати треба да се 
јаве на наведени број телефона у року од 15 
дана од дана објављивања огласа.

„CONING“ DOO
11080 Земун, Ауто-пут за Нови Сад 68

тел. 011/3750-966,011/7155-757,063/261-000
e-mail: office@coning.rs

Контролор на техничком прегледу 
возила

пријем возила, контрола уредности, 
документације возила, контрола 

техничке исправности возила, издавање 
документа о извршењу техничког 

прегледа
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, VI, VII ССС, потребно радно иску-
ство од 12 месеци. Заинтересовани кандида-
ти своје пријаве могу слати путем мејл адре-
се: office@coning.rs или се могу пријавити на 
број телефона: 011/3750-966, 011/7155-757, 
063/261-000.

„MAREXTRADE“ DOO
11000 Београд, Заплањска 86

тел. 011/3970-290

Монтер ТА пећи
пробни рад

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; електромон-
тер сервисер за склапање електричних грејних 
тела у производњи; знање рада на рачунару; 
поседовање возачке дозволе Б категорије; знање 
енглеског језика почетни ниво; радно искуство 
60 месеци. Заинтересовани кандидати пријаве 
могу да пошаљу на email: office@marextrade.co.rs 
или да се јаве на контакт телефон 011/3970-290, 
011/249-2276. Рок за пријаву на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса.

Медицина

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Доктор медицине
за потребе Службе пнеумофтизиологије 

на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене  

до повратка са трудничког,  
породиљског одсуства и одсуства  

са рада ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегри-
саним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или 2) на основим студија-
ма у трајању од најмање пет година, по пропису 
који уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; положен стручни испит. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на оглас 
са кратком биографијом и контакт подацима; 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 

одговарајућег профила; фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је дошло до промене пре-
зимена). Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење 
за правне, кадровске и административне посло-
ве, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за послове ________ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву). 

АПОТЕКА „БУЈАНОВАЦ”
Бујановац, Карађорђа Петровића 246

тел. 017/651-058

Магистар фармације
за обављање послова у Јединици  

за издавање готових лекова  
у селу Велики Трновац

Опис посла: обавља послове из области фарма-
цеутске здравствене делатности о чему води про-
писану медицинску документацију; издаје лекове, 
медицинска средстваи предмете опште употребе 
и даје савете за њихову примену; прати нежеље-
не реакције на лекове и медицинска средства и 
доприноси избегавању истих; доприноси избе-
гавању интеракција и терапијског дуплирања 
примене лекова; ради на промоцији здравља и 
превенција болести у сарадњи са другим здрав-
ственим радницима; израђује магистралне лекове; 
набавља и контролише правилно складиштење и 
чување лекова, медицинских средстава и пред-
мета опште употребе; управља фармацеутским 
отпадом; учествује у континуираном стручном 
усавршавању, обавља и друге послове из свог 
делокруга по налогу непосредног руководиоца. 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом кандидат мора да испуњава и следеће 
услове: високо образовање на: интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању магистра 
фармације; пожељно познавање језика нацио-
налних мањина на подручју општине Бујановац. 

ОСТАЛО: Документација потребна за пријаву: 1) 
пријава на оглас, 2) CV (радна биографија), 3) 
диплома о завршеном факултету (оверена фото-
копија), 4) уверење о положеном стручном испи-
ту (оверена фотокопија), 5) лиценца надлежне 
коморе (оверена фотокопија) 6) извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија) 7) извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат променио презиме) 8) фотокопија 
личне карте или очитани подаци са личне кар-
те (уколико је чипована) 9) доказ о досадашњем 
радном искуству 10) лекарско уверење о здрав-
ственој способности за послове које ће обавља-
ти (не старије од 6 месеци). Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код 
Националне службе за запошљавање. Конкурс се 
објављује на огласној табли Апотеке Бујановац, 
код НСЗ-а, а доставља се Министарству здравља 
ради објављивања на интернет страници Минис-
тарства здравља. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће 
бити објављена на огласној табли у управи Апо-
теке „Бујановац”, Карађорђа Петровића 246, Буја-
новац. Изабрани кандидати ће бити лично оба-
вештени телефонским путем. 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. 
Пријаве се предају лично или поштом на адресу: 
Апотека „Бујановац”, Карађорђа Петровића 246, 
17520 Бујановац, са назнаком „Пријава по огласу”.
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ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Техничар инвестиционог-техничког 
одржавања и одржавања уређаја и 

опреме
на одређено време

УСЛОВИ: средње образовање, знање у 
обављању механичарских, ауто-механичар-
ских, браварских и сличних послова, као и дру-
гих радова одржавања и поправки, возачка 
дозвола Б категорије. Пријаве са кратком био-
графијом, адресом, контакт телефоном и нео-
вереним фотокопијама докумената којима се 
доказује испуњеност услова конкурса предају 
се преко писарнице Дома здравља (III спрат, 
соба бр. 3) на наведеној адреси са назнаком за 
који конкурс се подноси пријава. Пријавом на 
оглас кандидат даје сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли Дома здравља поред писарнице, 
а изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем. 

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

тел. 011/3223-655

Стручни сарадник за јавне набавке
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог, уз пробни рад од 3 месеца

Опис послова: прикупља, учествује у припре-
ми и изради годишњег плана набавкиприпре-
ма документацију за спровођење поступка 
јавних набавки и прати прописане рокове до 
окончања поступка јавних набавки, припре-
ма разне извештаје који се достављају Упра-
ви за јавне набавке, Државној ревизорској 
институцији, Секретаријату за здравство, 
Министарству здравља и Републичком фонду 
за здравствено осигурање, доставља План и 
измену Плана набавки, кварталне извештаје и 
Годишњи извештај о извршењу Плана набав-
ки Управи за јавне набавке и Државној реви-
зорској институцији коришћењем апликативног 
софтвера који је израђен од стране Управе за 
јавне набавке, прати законску регулативу у 
оквиру своје делатности, ради и друге посло-
ве из домена своје струке по налогу директора 
Дома здравља, помоћника директора за неме-
дицинска питања, руководиоца ЕФП, којима је 
одговоран за свој посао, прикупља и обрађује 
податке о потребама за добрима, услугама и 
радовима у циљу спровођења јавних набав-
ки и набавки на које се закон не примењује; 
прима понуде и исте доставља комисији за 
избор најповољнијег понуђача; води дневник 
јавних набавки и набавки на које се закон не 
примењује; прикупља податке за израду струч-
них анализа и извештаја из области јавних 
набавки и набавки на које се закон не при-
мењује; прикупља податке и припрема делове 
годишњих планова јавних набавки и набавки 
на које се закон не односи; припрема докумен-
тацију у поступцима јавних набавки; припрема 
и обрађује све податке за набавку потрошног 
канцеларијског материјала и ситног инвента-
ра; учествује у поступцима јавних набавки као 
члан комисије; контролише формалну исправ-
ност документације у поступцима јавних набав-
ки; води евиденције о закљученим уговорима 
у поступку јавних набавки и набавки на које се 

закон не примењује и прати реализацију јавних 
набавки. 

УСЛОВИ: високо образовање: на основним сту-
дијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по про-
пису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, на студијама 
у трајању до три године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; положен стручни испит за служ-
беника за јавне набавке, у складу са законом, 
познавање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење). 

Пројектант информационих система 
и програма

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог, уз пробни рад од 3 месеца

Опис послова: анализира корисничке захтеве и 
спроводи анализу пословног система и пројект-
ног задатка и врши избор процедуре његовог 
решавања; одређује потребан број људи за 
реализацију пројекта и координира њиховим 
активностима; пројектује моделе података, 
моделе пословних процеса са становишта апли-
кација и корисничког интерфејса; координира 
пројектима реализације програмских захтева 
(пројектна спецификација); координира изра-
ду пословних апликација; развија постојеће 
ИС кроз анализу и проналажење могућности 
за унапређење; спроводи функционално тес-
тирање пословних апликација; планира обра-
ду података који се размењују са екстерним 
институцијама, а који се користе у пословним 
апликацијама; координира израду пројектне 
и техничке документације, као и кориснич-
ких упутстава; тестира програмске целине по 
процесима; анализира промене законских про-
писа и подзаконских аката од утицаја на екс-
плоатацију и развој информационог система; 
дефинише предуслове за реализацију нових 
апликативних решења; учествује у дефини-
сању спецификација за израду програма, реа-
лизује корисничке захтеве, односно дизајн 
информационих система, односно апликација, 
пружа стручну подршку у пројектовању моде-
ла података, модела процеса и корисничког 
интерфејса ИС, администратор рачунарске 
мреже, идејна решења мреже, администратор 
система, учешће у развоју и одржавању соф-
твера, помоћ и учествовање у администрацији 
ИС, одржавање рачунара и рачунарске опреме 
- одржавање оперативних система, програма и 
хардвера, сервисирање рачунара, додавање, 
брисање, креирање, мењање корисничких 
налога и ресетовање лозинки, одржавање мре-
же у радном стању, увођење нових технологија, 
израда и одржавање wеб сајта Дома здравља, 
едукација запослених за коришћење информа-
ционог система, рад на терену у оквиру одр-
жавања компјутерске опреме и мреже у свим 
здравственим станицама и амбулантама, за свој 
рад је одговоран руководиоцу одсека, ради и 
дуге послове из домена своје струке по нало-
гу директора коме је одговоран за свој рад, 
поставља и одржава интегрисани система рачу-
нарске и мрежне опреме - сервера, рачунарских 
радних станица, мрежне опреме, кабловских и 
радио веза, поставља и одржава интегрисани 
систем системског софтвера и сервиса - опе-
ративних система, система за обезбеђивање 
информационо комуникационих сервиса - елек-
тронске поште, интранета, интернета и дру-
гих; поставља и одржава интегрисани систем 
заштите и контроле приступа и коришћења 
информатичких ресурса и сервиса, као и моде-
ла израда резервних копија података, учест-
вује у изради пројектне документације, тести-
ра програмске целине по процесима, подешава 
и прати параметре рада, утврђује и отклања 
узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне 

опреме - сервера, рачунарских радних стани-
ца, мрежне опреме, кабловских и радио веза; 
инсталира, подешава, прати параметре рада, 
утврђује и отклања узроке поремећаја у раду 
системског софтвера и сервиса - оперативних 
система, корисничких апликација, система за 
обезбеђивање информационо комуникационих 
сервиса - електронске поште, интранета, интер-
нета, система заштите и контроле приступа и 
коришћења информатичких ресурса и сервиса 
и израда резервних копија података. 

УСЛОВИ: високо образовање: на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; радно искуство 3 године; возачка 
дозвола Б категорије. 

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеном факулте-
ту, фотокопију возачке дозволе и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотоко-
пије, које се не враћају кандидатима. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа, поштом или личном доставом у 
писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивко-
вић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 12. Оба-
везно назначити за које радно место се конку-
рише. Резултати огласа ће бити објављени на 
сајту Дома здравља: www.dzpalilula.org.rs и на 
огласној табли - IV спрат. 

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Виши радиолошки техничар
на одређено време, замена за време 
боловања и породиљског одсуства

УСЛОВИ: виша медицинска школа - виши ради-
олошки техничар (VI степен стручне спреме), 
положен стручни испит. Кандидат мора да 
испуњава психофизичку и здравствену спо-
собност за рад под посебним условима рада и 
сменски рад. Заинтересовани кандидати под-
носе: 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 презимена), дипло-
му о завршеној школи наведеној у условима за 
заснивање радног односа, потврду о положе-
ном стручном испиту, фотокопију радне књи-
жице, извод са евиденције Националне службе 
за запошљавање, лиценца или решење о упи-
су у комору. Приложити фотокопије тражених 
докумената. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и документа 
којима се доказује испуњеност услова конкур-
са, донети лично у писарницу Опште болнице 
Параћин или послати на адресу: Општа болни-
ца Параћин, Мајора Марка 12, 35250 Параћин 
у затвореној коверти са назнаком „Пријава на 
оглас”. Кандидат прилаже лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за рад 
приликом заснивања радног односа. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у Новинама НСЗ “Послови”. Оглас је објављен 
и на веб-сајту Министарства здравља. Небла-
говремене пријаве, као и пријаве са непотпу-
ном или неодговарајућом документацијом, неће 
бити разматране. По завршеном конкурсу пре-
дата документа се неће враћати кандидатима. 
За све информације можете се обратити на 
телефон: 035/8155-101. 
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Медицина

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/50-52-73

Доктор медицине
за потребе Клинике за 

дерматовенерологију, на одређено 
време од 24 месеца, 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 орга-
низацији и систематизацији послова у Клинич-
ком центру Крагујевац и то за: посебан услов 
за заснивање радног односа за послове је 
радно искуство у трајању од 1 (једне) године 
у наведеној служби здравствене установе на 
терцијарном нивоу здравствене заштите. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стече-
ном образовању одговарајућег профила; уве-
рење о положеном стручном испиту; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратку 
биографију са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом. Кандидати који имају радно 
искуство (укључујући стручно оспособљавање 
и усавршавање односно волонтирање) тре-
ба да доставе доказ/потврду о радном стажу 
од стране Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/
потврду о волонтерском стажу у струци од 
стране надлежне службе. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће позвани на разговор. Прили-
ком заснивања радног односа, изабрани канди-
дат је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос; доказ да се про-
тив 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); 
дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне 
коморе (ако је кандидат из радног односа) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није у 
радном односу). Уколико изабрани кандидат не 
достави горе наведене документе у захтеваном 
року, са њим се неће засновати радни однос. 
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. Подацима рукује 
и податке обрађује Клинички центар Крагује-
вац. Оглас објавити путем сајта Министарства 
здравља Републике Србије, путем сајта Клинич-
ког центра Крагујевац и у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Рок 
за подношење пријава је осам (8) дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објавље-
ни на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. 
Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве се под-
носе лично, у затвореној коверти, преко писар-
нице Клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, 
Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно 
назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место _____ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)” 

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење, 
здравствену негу и епидемиологију на 
одређено време до повратка одсутног 

радника

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама из области медицине, 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама из области медицине у трајању 
од најмање пет година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; положен стручни испит; лицен-
ца. Кандидати су у обавези да уз пријаву доста-
ве: оверен препис или фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету; оверен 
препис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце 
или решења о упису у Комору; биографију са 
адресом и контакт телефоном. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас доставити лично или поштом на горена-
ведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас 
број 8/2020”. Пријаве са непотпуном документа-
цијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити 
разматране. 

Медицинска сестра/техничар
за рад у Служби за хитну медицинску 
помоћ на одређено време до повратка 

одсутног радника
2 извршиоца

Медицинска сестра/техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење 
и здравствену негу и хигијенско 

епидемиолошку заштиту на одређено 
време до повратка одсутног радника

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска 
сестра - техничар општег смера; положен струч-
ни испит; лиценца; возачка дозвола Б катего-
рије (само за медицинске сестре/техничаре за 
рад у Служби за здравствену заштиту одраслих 
становника, кућно лечење и здравствену негу и 
хигијенско епидемиолошку заштиту). Кандида-
ти су у обавези да уз пријаву доставе: оверен 
препис или фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи; оверен препис 
или фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверен препис или фотокопију лиценце 
или решења о упису у комору; оверену фото-
копију возачке дозволе Б1 категорије и писану 
изјаву да је кандидат активни возач (само за 
медицинске сестре/техничаре за рад у Служби 
за здравствену заштиту одраслих становника, 
кућно лечење и здравствену негу и хигијен-
ско епидемиолошку заштиту); биографију са 
адресом и контакт телефоном. Изабрани кан-
дидат је у обавези да приликом заснивања 
радног односа достави уверење о здравственој 
способности. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве на оглас достави-
ти лично или поштом на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Пријава на оглас број 7/2020 са 
наведеним редним бројем”. Пријаве са непот-
пуном документацијом, као и неблаговремене 
пријаве, неће бити разматране. 

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ 
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Доктор медицине
за рад у Пријемно-ургентној служби 

Опште болнице Пожаревац
3 извршиоца

Опис послова: превенира, дијагностикује и 
лечи болести, повреде и друге физичке и мен-
талне поремећаје коришћењем одговарајућих 
метода и техника, кроз примену принципа и 
процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију, односно 
обавља послове у оквиру своје стручне спреме 
под надзором доктора медицине, специјалис-
те или субспецијалисте; спроводи здравствену 
заштиту становништва; учествује у унапређењу 
квалитета здравствене заштите; обавља кон-
султације са другим здравственим радницима и 
здравственим сарадницима; планира, надзире 
и евалуира спровођење здравствене заштите; 
утврђује време и узрок смрти. 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом и: 1. завршено високо образовање 
(медицински факултет) на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. положен стручни 
испит. Уз пријаву треба доставити и: 1. кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном, 
2. оверену фотокопију дипломе о завршеном 
високом образовању - медицинском факулте-
ту, 3. оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, 4. извод из МК рођених 
- оригинал. Кандидати који су радили у стру-
ци дужни су да доставе и оверену фотокопију 
лиценце. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана 
од дана објављивања у листу “Послови” код 
Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати. Пријаву са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Пожаревац, Брат-
ства јединства 135, 12000 Пожаревац. 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ 
БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Спремач/спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
од 6 месеци због повећаног  

обима посла

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као 
доказе о испуњености ових услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом; овере-
ну фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи. Пријаве кандидата које не садрже траже-
ну документацију сматраће се непотпуним и неће 
бити разматране. Пријаве које пристигну по исте-
ку овог рока сматраће се неблаговременим и неће 
бити разматране. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама путем поште на адресу: 
Специјална болница за плућне болести “Озрен” 
Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, 
уз напомену “Пријава на оглас за спремача” или 
лично у просторијама болнице. 

www.nsz.gov.rs
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Медицинска сестра - техничар  
опшег смера

на одређено време од три месеца због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
- општи смер; положен стручни испит; лиценца 
за рад у струци или решење о упису у комо-
ру медицинских сестара и здравствених тех-
ничара. Као доказе о испуњености ових усло-
ва кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом; оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи - општи 
смер; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад у струци или оверену фотоко-
пију решења о упису у именик коморе. Пријаве 
кандидата које не садрже тражену документа-
цију сматраће се непотпуним и неће бити раз-
матране. Пријаве које пристигну по истеку овог 
рока сматраће се неблаговременим и неће бити 
разматране. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама путем поште на адресу: 
Специјална болница за плућне болести “Озрен” 
Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, 
уз напомену “Пријава на оглас за сестре - заме-
на“ или лично у просторијама болнице.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра/техничар на 
интензивој нези нивоа 3

Одељење хируршког интензивног 
лечења, на одређено време по основу 

замене, до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицин-
ска школа - педијатријског или општег смера; 
положен стручни испит; најмање шест месе-
ци радног искуства. Приликом пријаве на кон-
курс кандидати су дужни да доставе: кратку 
биографију; фотокопију личне карте; фото-
копију дипломе о завршеној школи; фотоко-
пију дипломе о положеном стручном испиту; 
фотокопију радне књижице или другог дока-
за о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послода-
вца и сл.). Кандидати који испуњавају услове 
из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему претходно искуство 
о раду, додатно образовање или способље-
ност, дужина трајања школовања и сл.). При-
ликом заснивања радног односа, кандидати су 
дужни да доставе лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које 
се прима. Пријаве слати у затвореној ковер-
ти, на наведену адресу Клинике, са назнаком 
радног места за које се конкурише. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине за рад у Служби 
за гинекологију и акушерство са 
неонатологијом Опште болнице 

Крушевац
на 6 (шест) месеци због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, 
стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине. 
Опис послова: према Правилнику о организа-

цији и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац.

2. Доктор медицине за рад у Служби 
за гинекологију и акушерство са 
неонатологијом Опште болнице 

Крушевац
на 2 (два) месеца због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, 
стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине. 
Опис послова: према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац.

3. Магистар фармације - медицински 
биохемичар за рад у Служби 
лабораторијске дијагностике 

при Заједничким медицинским 
пословима Опште болнице Крушевац

ради замене привремено одсутне 
запослене на боловању

УСЛОВИ: завршен фармацаутски фалуктет, 
смер медицинска биохемија, VII/1 степен, 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању.
Опис послова: према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац.

4. Виша медицинска сестра/
техничар/бабица у породилишту за 
рад на Одељењу акушерства Службе 

за гинекологију и акушерство са 
неонатологијом Опште болнице 

Крушевац
ради замене привремено одсутне 

запослене на боловању

УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша 
гинеколошко акушерска сестра, VI/1 степен, 
висока медицинска школа струковних сту-
дија, струковна мед. сестра бабица или завр-
шен медицински факултет, основне струковне 
студије првог степена на студијском програму 
струковна бабица VI-2 степен, стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства у наведеном звању. Опис послова: према 
Правилнику о организацији и систематизацији 
послова Опште болнице Крушевац.

5. Возач санитетског возила у 
болничким установама за рад у 
Одсеку за санитетски транспорт 
пацијената у Служби пријема и 
збрињавања ургентних стања 

при Заједничким медицинским 
пословима Опште болнице Крушевац

ради замене привремено одсутног 
запосленог на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола 
Б категорије. Опис послова: према Правилни-
ку о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Крушевац.
Заинтересовани кандидати подносе: 

ОСТАЛО: за радна места од бр. 1 до 4: мол-
бу за пријем и биографију, са адресом, кон-
такт телефоном, оверену фотокопију дипло-
ме, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована), фотокопију извода из матичне књи-
ге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме), оверену фотоко-
пију Лиценце издате од надлежног органа. За 
радно место бр. 5: молбу за пријем и биогра-

фију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколи-
ко је чипована), фотокопију возачке дозволе 
Б категорије, фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су дипломе или уве-
рења 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 доста-
ве лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива рад-
ни однос. Уколико изабрани кандидат не доста-
ви наведена документа у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаву доставити у затвореној коверти 
са назнаком „за оглас” са називом и редним 
бројем радног места за које се конкурише, а на 
наведену адресу.

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

e-mail: majamenta@mts.rs

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут/магистар 
фармације, радно искуство: небитно, пожељ-
но је поседовање лиценце али није обавезно; 
познавање рада на рачунару. Рад у сменама. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на контакт телефон. 
Особа за контакт: Марија Буљугић.

ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА 
„МИЉАКОВАЧКИ ОДМОР”

11090 Београд, Миљаковачке стазе 44е
тел. 064/9610-173

Медицинска сестра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању. 

Болничар - неговатељ остарелих лица

УСЛОВИ: III степен стручне спреме или основна 
школа. 

ОСТАЛО: пуно радно време, рад у смена-
ма, ноћни рад; обезбеђен превоз, смештај и 
исхрана. Контакт са послодавцем на телефон: 
064/9610-173. 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
Темерин, Новосадска 403

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. За директора Центра за социјал-
ни рад општине Темерин, може бити имено-
ван држављанин Републике Србије, који је 
стекао високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не и одговарајући академски, односно струч-
ни назив утврђен у области правних, економ-
ских, психолошких, педагошких и андрагошких 
и социолошких наука, односно стручни назив 

Здравство и социјална 
заштита
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дипломирани социјални радник и има најмање 
пет година радног искуства у струци. Кандида-
ти уз пријаву достављају: пријаву, својеручно 
потписану, са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству; оргинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; оргинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; оргинал или оверену фотоко-
пију доказа о одговарајкућој стручној спреми 
(оргинал или фотокопија дипломе), доказ о 
радном искуству - најмање пет година радног 
искуства у струци, уверење да кандидат није 
осуђиван; уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак односно да није поднет 
захтев за спровођење исраге или одређених 
истражних радњи, да није подигнура оптужни-
ца или оптужни предлог за кривична дела за 
која се гоњењем преузима по службеној дуж-
ности; лекарско уверење опште здравствене 
способности, по одабиру кандидата. Кандидат 
за директора Центра за социјални рад општине 
Темерин уз прописану документацију подноси 
Програм рада за мандатни период на који се 
врши избор. Рок за подношење пријаве на кон-
курс је 8 дана и почиње наредног дана од дана 
оглашавања јавног конкурса у листу „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Пријаву са потребном документа-
цијом доставити на адресу: Центар за социјал-
ни рад општине Темерин, Новосадска 403, 
21235 Темерин, са назнаком: „За јавни конкурс 
за именовање директора”.

ДОМ ЗА СТАРЕ ОСОБЕ „ЛУГ“
11409 Ковачевац, Брестовачка 29

тел. 060/3034-109
e-mail: komercjavor@gmail.com

Медицинска сестра техничар
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, смер меди-
цински техничар, возачка дозвола није битна, 
радно искуство небитно. Јављање кандидата на 
контакт телефон: 060/3034109. Рок за пријављи-
вање на оглас до попуне радног места.

Ветерина

ВЕТЕРИНАРСКА КЛИНИКА
ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ

„PET VET CARE”
11070 Нови Београд,  

Булевар Михаила Пупина 10ж
тел. 065/300-30-52

Ветеринарски болничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању, пробни рад 3 месеца. Пријаве слати 
у року од 30 дана од дана објављивања огласа. 
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ДРУШТВО „ORION WORLD”
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

тел. 034/335-435
e-mail: marina@orion-kg.com

Оператери на линији за производњу 
алуминијумских туба

5 извршилаца

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, машин-
ске струке; радно искуство није неопходно.

Контролор у производњи

УСЛОВИ: IV-V степен стручне спреме, машин-
ске струке; обавезно радно искуство минимум 6 
месеци на овим или сличним пословима; неоп-
ходно је да кандидат уме да користи мерно-кон-
тролну опрему.

Оператер на ЦНЦ машинама
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар за 
компјутерско управљање; радно искуство није 
неопходно.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своју рад-
ну биографију могу доставити на мејл: marina@
orion-kg.com, могу да се јаве лично у просторије 
послодавца, адреса Горњомилановачка 45 или 
могу позвати на контакт телефон: 034/335-435, 
сваког радног дана од 08 до 15 часова, најкас-
није до 22.06.2020. 

„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, без обзира на стече-
ну квалификацију, радно искуство: небитно, 
возачка дозвола Б категорије, рад на рачуна-
ру: MS Office (Word, Excel), руковање алатом 
- пожељно, упорност, истрајност, самоини-
цијативност, тимски рад. Теренски рад, рад 
ван просторија послодавца, обезбеђени пре-
воз, обезбеђен смештај. Пробни рад 1 месец. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на контакт телефоне 
послодавца. Лице за контакт: Тамара Јокић.

ЖГП ГП „БЕОГРАД” ДОО
Београд, Водоводска 160

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

Место рада: Београд, Смедерево,  
Горњи Милановац

1. Шеф градилишта

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер, 
VII ССС, возачка дозвола Б категорије, рад на 
рачунару.

2. Бравар - варилац

3. Армирач
2 извршиoца

4. Возач теретног возила
2 извршиoца

Посебна знања: возачка дозвола Ц, Е и ЦЕ кате-
горије.

5. Мануелни радник
3 извршиоца

6. Шеф градилишта

УСЛОВИ: грађевински инжењер, VI ССС, возач-
ка дозвола Б категорије, рад на рачунару.

7. Шеф градилишта

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV ССС, возач-
ка дозвола Б категорије, рад на рачунару.

8. Руковалац грађевинским 
машинама

ОСТАЛО: Остали услови за сва радна места: рад-
но искуство: небитно, теренски рад, обезбеђен 
превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхра-
на, пробни рад 3 месеца. Врста радног односа: 
заснивање радног односа на одређено време, 3 
месеца. Рок трајања конкурса: до попуне радних 
места. Заинтересовани кандидати могу се јавити 
послодавцу путем телефона или да доставе рад-
ну биографију путем поште или мејла. Лице за 
контакт: Александар Петковић.

„ЕУРОБРАВО“ ДОО
11000 Београд, Табановачка 5

тел. 064/8620-333

Варилац ПВЦ и АЛУ прозора
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, потреб-
но радно искуство 3 године. Заинтересовани 
кандидати могу да пошаљу пријаву на e-mail: 
elenadobrodolac@petitpiaf.com или да се јаве на 
контакт телефон 064/8631-946 и 064/8620-333. 
Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

„АЛКАЛОИД“ ДОО
11000 Београд, Праховска 3

тел. 063/359-936

Оператер за рад на машини 
за паковање у фармацеутској 

индустрији
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Заинте-
ресовани кандидати треба да пошаљу ЦВ на 
e-mail: madzovic@alkaloid.co.rs или да се јаве на 
наведени број телефона.

КОМПАНИЈА „СЛОБОДА” АД
32000 Чачак, Ратка Митровића бб

Шеф енергетике
на одређено време до 12 месеци,  
са могућношћу заснивања радног 

односа на неодређено време

УСЛОВИ: Кандидати који се јаве на оглас тре-
ба да испуњавају следеће услове: - да имају 
високу стручну спрему (најмање 240 ЕСПБ) - 
машински факултет - смер термоенергетика; 
да су држављани Републике Србије; да нису 
осуђивани; да се против њих не води кривични 
поступак. Посебни услови: да поседују лицен-
цу одговорног пројектанта термотехнике, тер-
моенергетике, процесне и гасне технике; рад-
но искуство у трајању од најмање две године. 
Кандидати који се јаве на оглас, уз молбу и 
биографију - ЦВ, дужни су да доставе следеће 
доказе: Диплому о стеченој стручној спреми; 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; доказ да нису осуђивани; 
доказ да се не води кривични поступак; лицен-
цу тражену огласом; доказ о радном искуству. 
Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављи-
вања. Молбе са траженим доказима доставити 
на адресу: Компанија „Слобода” АД Чачак, РЈ 
„Правни и кадровски послови”, Ратка Митро-
вића бб, 32000 Чачак. Непотпуне и неблаго-
времене молбе неће се разматрати. Лице за 
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контакат: директор Дирекције, мр Драшко 
Милосављевић, дипл. инж. Телефон за кон-
такт: 064/8779283.

„НИМ ШПЕД” ДОО
32000 Чачак, Кужељева 8/7

тел. 032/348-592, 062/363-005

Диспонент транспорта

УСЛОВИ: послодавац има потребу за ангажо-
вањем једног диспонента транспорта, радника 
на координисању возног парка, на неодређено 
време. Услов је да кандидати имају завршену 
средњу школу, најмање четврти степен струч-
не спреме, без обзира на занимање. Предност 
кандидатима саобраћајне струке и са вишим 
степеном образовања. Обавезно је познавање 
рада на рачунару (Ms Office, Ms Windows), 
виши ниво енглеског језика и возачка дозвола 
Б категорије. Заинтересовани кандидати конку-
ришу позивањем на контакт тел. 032/348-592; 
062/363-005. Особа за контакт Александар 
Милић. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Сви изрази, појмови, именице, при-
деви и глаголи у огласима који су употребљени 
у мушком роду, односе се без дискриминације 
и на особе женског пола и обрнуто (осим уко-
лико специфичним захтевима посла није друга-
чије прописано).

ДОО „ЛИТОПАПИР”
32000 Чачак, Хајдук Вељкова 52
e-mail: pravnasluzba@litopapir.rs

Електромеханичар

Погонски механичар

Виљушкариста

УСЛОВИ: послодавац има потребу за анга-
жовањем једног електромеханичара, једног 
погонског механичара и једног виљушкаристе, 
на одређено време. За сва три занимања услов 
је да кандидати имају завршену средњу школу 
одређеног смера, и то за занимање екектро-
механичар (електро смер), погонски механи-
чар (машински смер), виљушкариста (технич-
ки смер). За радно место електромеханичар 
пожељно је радно искуство на поправкама 
електроинсталација, машина и уређаја, израда-
ма и реконструкцијама старих инсталација, сер-
висирању електромотора и сл. За радна место 
погонски механичар и виљушкариста, обавезно 
радно искуство у траженом занимању. Рад је 
распоређен у две смене у трајању од 40 часова 
недељно. Сви заинтересовани кандидати кон-
куришу слањем радне биографије на е-маил 
послодавца или достављају лично на портир-
ницу, ул. Хајдук Вељкова 52. Рок за пријаву на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Сви изрази, пој-
мови, 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).
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 120

У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и ако:

1) има одговарајуће образовање;
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 најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-вас-

питни рад.

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

Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) 
и 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на кон-
курс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) 
овог члана прибавља установа.

Запосленом престаје радни однос ако се у току 
радног односа утврди да не испуњава услове из 
става 1 овог члана или ако одбије да се подвр-
гне лекарском прегледу у надлежној здравственој 
установи на захтев директора.

БЕОГРА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ДУКИЋ”

11060 Палилула, Дантеова 52

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог 
образовања за наставника, педагога или пси-
холога, и то за рад у школи оне врсте и под-
ручја рада којој припада школа: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Потреб-
но је да кандидат: има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом Посао се не чека, посао се тражи
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лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, као и да није правноснажно осуђиван за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; 
има држављанство Републике Србије; поседу-
је дозволу за рад наставника и/или стручног 
сарадника; да има завршену обуку и положен 
испит за директора установе (Изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року до две године од 
дана ступања на дужност.); има најмање осам 
година рада у установи, на пословима обра-
зовања и васпитања, после стеченог одгова-
рајућег образовања; зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе: доказ о држављанству Репу-
блике Србије и извод из матичне књиге рође-
них (не старији од 6 месеци); оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
доказ о знању српског језика (кандидати који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику не подносе овај доказ); доказ да има 
обављену обуку и положен испит за директо-
ра (уколико је кандидат поседује); доказ да 
има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (извод из 
ПИО фонда); доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица,запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично 
дело из груп кривичних дела против полне 
слободе, групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); доказ да није 
правноснажно осуђиван за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (уверење издато по 
објављивању конкурса); доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (доказ подносе само 
кандидати који су претходно обављали дуж-
ност директора установе); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
- извештај просветног саветника (доказ подно-
се кандидати који поседују извештај); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (не 
старије од 6 месеци) - доказ о испуњености 
овог услова подноси се пре закључења угово-
ра; радну биографију са кратким прегледом 
кретања у служби. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања огласа. Прија-
ве са потребном документацијом подносе се у 
затвореној коверти, на адресу школе, лично, 
радним данима од 09.00 до 14.00 часова, или 
препоручено поштом са назнаком: „За конкурс 
за избор директора школе”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Министар бира директора у року од 30 дана од 
дана пријема документације коју му је доста-
вио Школски одбор и доноси решење о њего-
вом именовању, о чему школа обавештава сва 
лица која су се пријавила на конкурс.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ДУКИЋ”

11000 Београд, Дантеова 52
тел. 011/2971-006

Обавештење о продужењу рока за подно-
шење пријава за конкурс на основу инструк-
ције Министарства просвете науке и технолош-
ког развоја, које је објављено у публикацији 
„Послови” 10.03.2020. године поништава се, 
јер се односи на оглас који није ни објављен. 
Овим путем се извињавамо оглашивачу и кан-
дидатима.

ОШ „МЛАДОСТ”
Нови Београд, Гандијева 99

Обавештава јавност да се рок за подношење 
пријава на конкурс објављен 11.3.2020. године 
у часопису „Послови” за радно место наставника 
предметне наставе - енглески језик са непуним 
радним временом од 28 сати недељног рада, 
продужава закључно са 6. јуном 2020. године.

ОШ „22. ОКТОБАР”
11271 Сурчин, Маршала Тита 8

Наставник предметне наставе - 
информатике и рачунарства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одгова-
рајућег занимања. 

Наставник предметне наставе - 
физичког васпитања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одгова-
рајућег занимања. 

Наставник предметне наставе - 
српског језика

са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одгова-
рајућег занимања. 

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 139. и 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 60/2020) и то 
да: 1) има одговарајуће образовање прописа-
но чланом 140. став 1. и 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
које је стекло образовање на студијама дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука мора да има завршене студије првог 

степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та, као и степен и врсту образовања у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) и то: чланом 
3. став 1. тачка 14) за наставника предметне 
наставе - информатика и рачунарство; чла-
ном 3. став 1. тачка 12) за наставника пре-
дметне наставе - физичко васпитање и чланом 
3. став 1. тачка 1) подтачка а) за наставника 
предметне наставе - српски језик; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик. Доказ о испуњености услова из тач. 1), 
3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице, потребно је да кан-
дидат достави следећу документацију: кратку 
биографију (CV); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(лица са звањем мастер достављају и дипло-
му основних академских студија); оригинал 
или оверену фотокопију уверења Министар-
ства унутрашњих послова Републике Србије да 
није осуђиван не старије од 6 месеци; оригинал 
или оверену фотокопију Уверења о држављан-
ству Републике Србије не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверену фотокопију Извода из 
матичне књиге рођених, издатог на прописа-
ном обрасцу са холограмом. За лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ 
о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о здравственој способности за рад са 
ученицима (уверење о здравственом стању) 
прилаже изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријава на конкурс мора садр-
жати актуелни број телефона и тачну адресу 
пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле, која утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са ученицима. Конкур-
сна комисија обавља разговор с кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни 
формулар са конкурсом, траженим документима 
и доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
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са лично у секретаријат школе или поштом на 
горе наведену адресу са назнаком: За конкурс 
- Наставник предметне наставе - информатика 
и рачунарство, Наставник предметне наставе - 
физичко васпитање или Наставник предметне 
наставе - српски језик. Ближа обавештења о 
конкурсу могу се добити од секретара школе 
на телефон: 011/8440-511. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени само у сврху обра-
де података у конкурсном поступку у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/2018). 

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

Наставник математике
са непуним радним временом од 88,88%

УСЛОВИ: Услови за пријем наставника су: да 
има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140. став 1. и 2. и 142. Закона о основамам 
система образовања и вапитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19. и 
6/20) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19). Кандидати су дужни да 
испуњавају посебне услове прописане чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања и то: 1. да има одговарајуће образо-
вање, 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 3. 
да лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 4. да има држављан-
ство Републике Србије, 5. да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни. Уз пријаву кандидати подносе: 1. ори-
гинал или оверену копију дипломе о стеченом 
образовању, 2. доказ о знању српског језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику, 3. уверење о држављанству 
Републике Србије, 4. уверење да кандидат није 
осуђиван, у складу са одредбом члана 139. став 
1) тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања, 5. попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет старнице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
6. краћу биографију. Сви докази прилажу се у 
оригиналу или овереној фотокопији не старији 
од 6 месеци. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду. Одабраним кандидатима се врши пси-
холошка процена 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 адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

11080 Земун, Батајница,  
Браће Михајловић Трипић 2

Обавештење о продужењу рока за 
подношење пријава на конкурс

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, Број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење:
1. Продужава се рок за подношење пријава 
на конкурс Основне школе „Бранко Радиче-
вић” из Батајнице, објављен дана 18. 3. 2020. 
године у „Послови”, за пријем у радни однос на 
неодређено време, за радна места: 

- Наставник српског језика на неодређено вре-
ме са 72% радног времена - 1 извршилац;

- Наставник информатике и рачунарства на 
неодређено време  - 1 извршилац;

- Наставник физичког васпитања са 75% радног 
времена на неодређено време - 1 извршилац;

- Наставник ликовне културе на неодређено 
време - 1 извршилац

2. Рок за подношење пријава на конкурс из тач-
ке 1. овог обавештења продужава се 30 дана 
од дана престанка ванредног стања, односно до 
06. јуна 2020. године, ког датума истиче рок за 
пријаву на конкурс. 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ”

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 175
 тел. 011/8244-191, 011/8238-668

e-mail: muzicka.skola.mladenovac@gmail.com

Наставник уметничких и стручних 
предмета, за предмет Соло певање
са непуним радним временом (50%)

Стручни сарадник нототекар 
са непуним радним временом (50%) 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140. и чланом 142. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020) и чланом 2, став 1, 
тачка 24) Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој школи 
(„Службени гласник - Просветни гласник РС” 
бр. 1/2020) за радно место наставника соло 
певања, односно чланом 25, став 3. Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова у 
ОМШ „Стеван Христић” - Младеновац за радно 
место стручног сарадника нототекара. 

ОСТАЛО: Остали услови су прописани чланом 
24. став 1. Закона о раду („Службени гласник 
РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука Уставног суда, 
113/2017 и 95/2018) и чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020). Кандида-
ти подносе: 1. одштампан и попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; 2. радну биографију; 3. доказ о стече-
ном одговарајућем образовању (оверена копија 
дипломе о завршеним основним академским 
студијама и мастер академским студијама са 
додацима дипломи); 4. уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена копија не старија 

од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија не старија 
од 6 месеци); 6. доказ о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина, 
односно уверење да су у току студија положили 
испите из педагогије и психологије, или доказ 
да су положили стручни испит, односно испит 
за лиценцу (у складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања); 
7. уверење о неосуђиваности прибављено од 
надлежног органа МУП-а Републике Србије; 8. 
доказ о знању српског језика издато од одго-
варајуће високошколске установе, осим за кан-
дидате који су на српском језику стекли одго-
варајуће образовање; 9. доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење). Пријавни формулар и потребна докумен-
тација (тачке 1-8) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности (тачка 9) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Конкур-
сна комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, 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 пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способ-
ности 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. Потребна документа се под-
носе препорученом пошиљком или лично на 
адресу школе: Основна музичка школа „Стеван 
Христић”, Младеновац, Краља Петра Првог 175, 
са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на контакт телефоне: 
011/8244-191 и 011/8238-668. 

МУЗИЧКА ШКОЛА
„МАРКО ТАЈЧЕВИЋ”

11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 27а
тел. 011/8121-249

Наставник гитаре

Наставник кларинета

Наставник солфеђа
за 90% радног времена

Наставник историје музике, 
контрапункта, националне историје 

музике, хармоније и музичких 
облика

са 65% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, неуке и технолошког развоја (http:// 
www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Кандидати за радно место 
наставника треба да испуњавају услове из члна 

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

139. Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то да: а) да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним и уметнич-
ким школама подручју рада Култура, уметност 
и јавно информисање („Службени гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 16/15, 1 и 2/17, 9/2019; 
б) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; в) неос-
уђиваност правоснажном 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију као и непо-
стојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; г) 
да има држављанство Републике Србије; д) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености 
услова из тачке а), в), г) и д) достављајусе уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тач-
ке б) ове одлуке прибављају се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: 1. попуњен и одштампан пријав-
ни формулар; 2. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 3. доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и 
методочких дисциплина, односно уверење да су 
у току студија положили испите из педагогоје и 
психологије или доказ дасу положили испит за 
лиценцу (у складу са чл. 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања); 4. доказ 
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није 
осуђиван за кривична дела неведена у усло-
вима из чл. 139 Закона (оригинал или оверена 
фотокопија); 5. уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија); 6. доказ одго-
варајуће високошколске установе о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад, уколико образовање није стечено на српс-
ком језику; 7. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); 8. доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду. Пријаве доставити лично или на адре-
су: Музичка школа „Марко Тајчевић”, Бранка 
Радичевића 27а, 11550 Лазаревац. Ближа оба-
вештења о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе од 9.00 часова до 14.00 часова, на 
телефон: 011/ 8121-249. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61

тел. 011/26-29-321

Наставник математике

УСЛОВИ: да поседују одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/19 
и 6/2020), чланом 2.тачка 13. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
и чланом 18. тачка 7. Правилника о организа-
цији и систематизацији радних места у Првој 
београдској гимназији и то: професор матема-
тике, дипломирани математичар, дипломирани 

математичар за теоријску математику и приме-
не, дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику, дипломирани математичар 
- информатичар, дипломирани математичар 
- професор математике, дипломирани мате-
матичар за математику економије, професор 
математике и рачунарства, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар 
- теоријска математика, дипломирани матема-
тичар - примењена математика, дипломирани 
инжењер математике (са изборним предме-
том основи геометрије), дипломирани инфор-
матичар, дипломирани професор математике 
- мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом основи геометрије), 
професор математике - теоријско усмерење, 
професор математике - теоријски смер, мастер 
математичар, мастер професор математике и 
дипломирани професор математике и рачунар-
ства - мастер из области математичких наука. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
морају имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
Математика или Примењена математика (са 
положеним испитом из предмета Геометрија 
или Основи геометрије).

Наставник рачунарства  
и информатике

УСЛОВИ: да поседују одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. и 142. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/19 и 
6/2020), чланом 2. тачка 16. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији и 
чланом 18. тачка 8. Правилника о организацији 
и систематизацији радних места у Првој бео-
градској гимназији и то: професор информатике, 
односно дипломирани информатичар, професор 
математике, односно дипломирани математичар 
(смер рачунарство и информатика); дипломира-
ни инжењер електротехнике (сви смерови осим 
енергетског); дипломирани инжењер електро-
нике (сви смерови осим индустријске енергети-
ке); дипломирани инжењер за информационе 
системе (одсеци за информационе системе и 
информационе системе и технологије); дипло-
мирани инжењер информатике, односно дипло-
мирани инжењер рачунарства; дипломирани 
економист, смерови: кибернетско-организацио-
ни, економска статистика и информатика, еко-
номска статистика и кибернетика, статистика 
и информатика или статистика, информатика 
и квантна економија; дипломирани информа-
тичар; дипломирани информатичар - пословна 
информатика; дипломирани информатичар - 
професор информатике; дипломирани инфор-
матичар - мастер; дипломирани информатичар 
- мастер пословне информатике; дипломирани 
професор информатике - мастер; дипломирани 
инжењер организационих наука - мастер, сту-
дијски програм Информациони системи и тех-
нологије, мастер математичар; мастер инфор-
матичар; мастер инжењер електротехнике н 
рачунарства; мастер инжењер информационих 
технологија; мастер инжењер организационих 
наука (студијски програм Информациони систе-
ми и технологије или Софтверско инжењерство 
и рачунарске науке); мастер професор инфор-
матике и математике. Лица из става 1. 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 про-
грамирање) и најмање три предмета из области 
Математика, што доказују потврдом издатом од 
стране високошколске установе. Наставу и дру-
ге облике образовно-васпитног рада из предме-
та Рачунарство и информатика може да изводи 

и лице које је стекло академско звање мастер, 
а у оквиру завршених студија има положе-
них најмање пет информатичких предмета (од 
тога најмање један из области Програмирање 
и најмање један из области Објектно оријен-
тисано програмирање) и најмање три пред-
мета из области Математика. Наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада из предмета 
Рачунарство и информатика може да изводи и 
лице које је на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, савладало програм рачунарства 
и информатике у трајању од најмање четири 
семестра.

Наставник физике

УСЛОВИ: да поседују одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140. и 142, Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник”, 
бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/2020), 
чланом 2. тачка 14. Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији и чланом 
18. тачка 16. Правилника о организацији и сис-
тематизацији радних места у Првој београдској 
гимназији и то: професор физике, дипломирани 
физичар; дипломирани астрофизичар; дипломи-
рани физичар за општу физику; дипломирани 
физичар за примењену физику; Дипломирани 
физичар - информатичар; професор физике за 
средњу школу; дипломирани физичар - истра-
живач, дипломирани физичар за теорију и екс-
перименталну физику; дипломирани физичар за 
примењену физику и информатику; дипломира-
ни физичар - професор физике-мастер; дипло-
мирани физичар - теоријска и експериментална 
физика - мастер; дипломирани физичар- при-
мењена и компјутерска физика - мастер; дипло-
мирани физичар - примењена физика и инфор-
матика-мастер; дипломирани физичар - мастер; 
дипломирани физичар - мастер физике - мете-
орологије; дипломирани физичар-мастер физи-
ке - 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 физике.

Наставник немачког језика
са 86% радног времена

УСЛОВИ: да поседују одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 и 142, Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/19 
и 6/2020), чланом 2. тачка 4. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
и чланом 18. тачка 4. Правилника о организа-
цији и систематизацији радних места у Првој 
београдској гимназији и то: професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик и књи-
жевност; професор немачког језика и књижев-
ности и италијанског језика; мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Немачки језик и књижевност), мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Немачки језик и књижевност).

Наставник биологије
са 65% радног времена

УСЛОВИ: да поседују одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140. и 142, Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 
10/19 и 6/2020), чланом 2. тачка 12. Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији и чланом 18. тачка 13. Правилни-
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ка о организацији и систематизацији рад-
них места у Првој београдској гимназији из 
општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама и то: 
професор биологије, дипломирани молекула-
ни биолог и физиолог, дипломирани биолог, 
дипломирани биолог, смер заштита животне 
средине; дипломирани професор биологије; 
дипломирани биолог - мастер; дипломирани 
биолог заштите животне средине; мастер био-
лог; дипломирани професор биологије - мас-
тер; мастер професор биологије. Лица која су 
стекла академско звање мастер, морају имати 
претходно завршене основне академске сту-
дије биологије.

Наставник хемије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: да поседују одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/19 и 
6/2020), чланом 2. тачка 15. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
и чланом 18. тачка 17. Правилника о органи-
зацији и систематизацији радних места у Првој 
београдској гимназији и то: професор хемије, 
дипломирани хемичар; дипломирани хемичар 
опште хемије; дипломирани хемичар - смер 
хемијско инжењерство; дипломирани професор 
хемије - мастер; дипломирани хемичар - про-
фесор хемије; дипломирани хемичар - мастер; 
мастер хемичар; мастер професор хемије, лица 
која су стекла академско звање мастер, морају 
имати претходно завршене основне академске 
студије хемије.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти су дужни да поднесу уз пријаву на конкурс: 
кратку биографију; фотокопију личне карте; 
попуњени формулар за пријем у радни однос 
у установи образовања и васпитања (доступан 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја); овере-
ну фотокопију Дипломе о одговарајућем обра-
зовању; уверење о неосуђиваности, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију). 
Лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду. Пријаве се достављају секрета-
ријату Гимназије поштом на наведену адресу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. За додатне информације 
обратите се секретаријату школе на телефон: 
011/2629-321.

ОШ „ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ”
11090 Београд - Раковица,  
Омладинско шеталиште 10

Наставник информатике и 
рачунарства

са 60% радне норме

Наставник српског језика  
и књижевности

са 50% радне норме

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140. став 1. и став 2. чланом 
142. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о сте-
пену 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 11/19) и да испуњава 
посебне услове прописане чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кан-
дидати за сва радна места дужни су да испуња-
вају посебне услове прописане чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
и то: 1. да има одговарајуће образовање, 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима, 3. да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање З месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 4. да има држављан-
ство Републике Србије, 5. да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни. 
Доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику. Доказ о здравстве-
ној способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом и кратком биографијом 
достављају установи. У поступку одлучивања о 
избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата који се упућују на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступ-
ка. Докази о испуњености услова се достављају 
у оригиналу или овереној копији и не могу бити 
старија од 6 месеци. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве се неће разматрати. Пријаве на кон-
курс доставити лично или слати на адресу: ОШ 
„Владимир Роловић”, Омладинско шеталиште 10, 
11090 Београд. Све информације се могу добити 
на тел. 011/2332-882, од 09 до 11 часова.

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Цетињска 5-7

тел. 011/3373-490

Наставник предметне наставе - 
математика

Наставник предметне наставе - 
пословна информатика

са непуним радним временом, 80% 
односно 32 часа рада недељно

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета); на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ, 
професор математике; дипломирани матема-
тичар; дипломирани математичар-информати-
чар; дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; професор математике, у смер 
рачунарство и информатика и дипломирани 
математичар, смер рачунарство и информатика. 

Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова

УСЛОВИ: високо образовање економске струке, 
мастер економиста са завршеним основним ака-
демским студијама по економском програму. 

Радник за одржавање хигијене/ 
чистачице

2 извршиоца

УСЛОВИ: најмање завршено основно образовање. 

ОСТАЛО: држављанство РС, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање и да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима 
и знање српског језика. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, и то: кратку биографију - CV, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми за оне који су дипломирали пре 10. сеп-
тембра 2005. године; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми и оверену фотоко-
пију додатка дипломе за оне који су дипломирали 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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после 10. септембра 2005. године; оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченом звању 
мастер; доказ да су стекли образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са европским системом преноса бодова; 
оверену фотокопију уверења о стеченој лиценци; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија). уверење да 
нису правоснажном пресудом осуђивани за кри-
вично дело утврђено члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања (наведено у општим условима конкурса), 
уверење о знању српског језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику). Пријаве се достављају на наведену 
адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће узети у 
разматрање. 

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
11000 Београду, Булевар војводе Бојовића 2

тел. 011/218-2956

Стручни сарадник школски психолог

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање, у 
складу са чл. 140. став 1. и 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука. Лице из подтачке (2) мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
одговарајуће високо образовање за психолога 
прописано је Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Службени гласник Републи-
ке Србије - Просветни гласник” бр. 8/15, 11/16, 
13/16, 2/17, 13/18 и 7/19); 2) психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Обавезно образовање из тачке 1) је образо-
вање 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 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, 

у складу са европским системом преноса бодо-
ва. Наведено образовање наставник и стручни 
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Сматра се да наставник и стручни сарадник који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина. Услови за пријем у радни однос за сва 
радна места доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Психолошку процену кандидата који уђу у ужи 
избор врши Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају Ваздухопловној 
академији. Уз пријавни формулар достављају се 
следећи докази: 1) диплома о стеченом одгова-
рајућем образовању или уверење уколико није 
издата диплома; 2) доказ из казнене евиденције 
од Министарства унутрашњих послова да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 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 заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(да није старији од 6 месеци); 3) уверење о 
држављанству Републике Србије (да није старије 
од 6 месеци); 4) соказ о знању српског језика и 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; доказ је диплома о стеченом одговарајућем 
високом образовању на српском језику; потврду 
одговарајуће високошколске установе обавезни 
су да доставе само кандидати који одговарајуће 
високо образовање нису стекли на српском јези-
ку; 5) биографски подаци (CV); 6) доказ о про-
мени презимена (извод из матичне књиге вен-
чаних) уколико је неки од претходно наведених 
доказа издат на друго презиме (да није старији 
од 6 месеци); 7) доказ о стеченом образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стеченом на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, уколико 
је кандидат стекао наведено образовање. Лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима (да 
није старије од 6 месеци) изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду. Дока-
зи се достављају у оригиналу или фотокопији 
овереној код јавног бележника. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у даље 
разматрање. Пријава са потребном документа-
цијом доставља се у затвореној коверти са наз-
наком „Конкурс за стручног сарадника - психоло-
га” на наведену адресу Академије, препорученом 
поштом или непосредно у секретаријат сваког 
радног дана од 11.00 до 16.00 часова. Канди-
дат који је учествовао у изборном поступку има 
право да, под надзором овлашћеног лица секре-
тара установе Мирјане Лазаревић, прегледа сву 
конкурсну документацију, у складу са законом. 
Телефон за информације: секретар Мирјана 
Лазаревић 011/2182-956 и 062/8022-410.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЦАНА МАРЈАНОВИЋ”

11233 Раља, Бате Мирковића 23
тел. 011/7703-506

Наставник разредне наставе
са местом рада у издвојеном одељењу  

у Працанима

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања пос-
ла наставника разредне наставе може бити 
примљен кандидат који испуњава услове пред-
виђене чл. 139. и 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 
6/2020): поседује одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19 и 
6/2020). Наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у разредној настави може да изво-
ди: 1) професор разредне наставе, 2) наставник 
разредне наставе, 3) професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, 4) професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, 5) 
мастер учитељ, 6) дипломирани учитељ - мас-
тер; 7) професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу; поседује психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидат који се пријављује на радно место 
наставника разредне наставе попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и уз одштампани пријавни формулар 
треба да приложи: 1) потписану биографију; 
2) оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; 3) 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, 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 заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(потврда или уверење МУП-а, оригинал или ове-
рена фотокопија - не старије од 6 месеци); 4) 
доказ о знању српског језика (достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику, у том случају канди-
дат доставља писмени доказ да је положио срп-
ски језик по програму високошколских установа 
- оригинал или оверену фотокопију), 5) доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству оригинал или оверена копија - 
не старије од 6 месеци); 6) извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија - 
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не старије од 6 месеци); 7) доказ о физичкој, 
психичкој и здравственој способности подноси 
кандидат приликом заснивања радног односа. 
Одлуку о избору кандидата доноси Конкурсна 
комисија након обављеног разговора са кан-
дидатима који испуњавају прописане услове и 
доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора. Прија-
ва на конкурс обавезно садржи податке о кан-
дидату (име, презиме, адреса пребивалишта, 
односно боравишта, контакт телефон, адреса 
електронске поште ако је кандидат поседује). 
Пријава са потребном документацијом подноси 
се у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс 
за наставника разредне наставе”. Документација 
се може доставити лично или поштом на адресу: 
Основна школа „Цана Марјановић”, Бате Мирко-
вића 23, 11233 Раља. Школа нема обавезу да 
пријављеном кандидату враћа документацију. 
Ближа обавештења се могу добити у секрета-
ријату школе на број телефона: 011/7703-506. 

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО ЋОПИЋ”
11090 Београд, Видиковачки венац 73

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: 1. У радни однос у установи може 
да буде примљено лице које испуњава опште 
услове прописане чл. 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 ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање - у складу са чл. 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19 и 6/20), и чл. 2 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019 и 2/2020) односно професор разред-
не наставе, професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ - мастер, про-
фесор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу а које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице из ове тачке мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године и обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (сматра се да наставник који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина); 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије и 5) зна српски језик. 
Докази о испуњености услова из тач. 1), 3), 
4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тач. 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар дос-
тупан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја и кратку биографију, кандидат подноси 
следећу документацију: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старији 
од 6 месеци од дана објављивања конкурса); 
извод из матичне књиге рођених, потврду о 
некажњавању надлежне полицијске управе 
коју издаје МУП (не старији од 6 месеца од 
дана објављивања конкурса) из чл. 139 ст. 1 
тач. 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања, и - доказ о знању српског језика, 
издат од одговарајуће установе, подноси кан-
дидат који образовање није стекао на српском 
језику. Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. У току трајања поступка одлучи-
вања о избору кандидата, Конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата, који се, у року од 8 
дана од дана истека рока за подношење прија-
ва упућују на претходну проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошља-
вање, о чему ће кандидати бити благовреме-
но обавештени. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова за пријем у радни 
однос достављају се на адресу: Основна школа 
„Бранко Ћопић”, Београд, Видиковачки венац 
73, 11090 Београд, са назнаком „За конкурс”, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. 

Спремачица
са непуном нормом 50%

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које испуњава опште 
услове прописане чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020 - у даљем тексту: Закон), и то ако: 
1) има одговарајуће образовање (1. степен 
стручне спреме, основно образовање); 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-

ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије и 5) зна 
српски језик. Докази о испуњености услова из 
тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тач. 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. 

Домар
са непуном нормом 50%

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које испуњава опште 
услове прописане чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020 - у даљем тексту: Закон), и то ако: 
1) поседује одговарајуће средње образовање 
(3. или 4. степен одговарајућег образовања) 
машинске, металске, или електро струке, да 
поседује знања за обављање столарских, бра-
варских, водоинсталатерских послова, у складу 
са Правилником о организацији и систематиза-
цији послова и радних места у школи; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије и 5) зна 
српски језик. Докази о испуњености услова из 
тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тач. 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар дос-
тупан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и кратку биографију, кандидат подноси следећу 
документацију: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, за позицију спремачице I степен стру-
чне спреме, основно образовање, а за позицију 
домара III или IV степен одговарајућег образо-
вања машинске, металске, или електро струке; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старији 
од 6 месеци од дана објављивања конкурса); 
извод из матичне књиге рођених, потврду о 
некажњавању надлежне полицијске управе (не 
старији од 6 месеца од дана објављивања кон-
курса) из чл. 139 ст. 1 тач. 3. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и - доказ 
о знању српског језика, издат од одговарајуће 
установе, подноси кандидат који образовање 
није стекао на српском језику. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. У току трајања 
поступка одлучивања о избору кандидата, Кон-
курсна 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 кандида-
ти бити благовремено обавештени. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова за 
пријем у радни однос достављају се на адре-
су: Основна школа „Бранко Ћопић”, Београд, 
Видиковачки венац 73, 11090 Београд, са наз-
наком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. 
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Наука и образовање

МАШИНСКА ШКОЛА 
„РАДОЈЕ ДАКИЋ”

11090 Београд, Мишка Крањца 17

Спремачица

УСЛОВИ: 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 и 
95/19), кандидати треба да испуњавају и усло-
ве прописане чл. 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20) и Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова 
у Машинској школи „Радоје Дакић” а то су: 1. 
одговарајуће образовање; 2. психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену санкцију, 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. држављан-
ство 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 пријаве на конкурс, а доказ 
под 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају следећу документацију: 1. биографију 
(CV), 2. доказ о одговарајућем образовању 
(оригинал или оверену копију сведочанства о 
завршеној основној школи), 3. уверење о неос-
уђиваности (оригинал, не старије од 6 месеци), 
4. уверење о држављанству, 5. извод из мати-
чне књиге рођених. У поступку одлучивања о 
избору кандидата, конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата који се упућују на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или слати на адресу: Машин-
ска школа „Радоје Дакић”, Мишка Крањца 17, 
Београд - Раковица 11090. 

СРЕДЊА ШКОЛА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Ужичка 2

Референт за правно-
административне послове

50% радног времена

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

50% радног времена

Техничар одржавања 
информационог система и 

технологија
50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених чл. 24. став 1. Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), треба да 

испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 139. став 1. тачке 1) -5) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон 10/19 
и 6/20) и то: 1) има одговарајуће образовање 
према Правилнику о организацији и система-
тизацији послова у Средњој школи у Гроцкој; 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 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 да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из 
тачке 1. доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Дока-
зи о испуњености услова из тачака 1), 3) -5) 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Потребна документација: канди-
дат уз пријаву прилаже: одштампан и попуњен 
пријавни формулар, који кандидати могу про-
наћи на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, www.mpn.gov.rs; оверену 
фотокопију диплома о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о поседовању држављан-
ства Републике Србије (уверење о држављан-
ству); извод из матичне књиге рођених; 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 српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће образовне 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. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања - доставља кандидат 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 оверене од надлежног 
органа као доказ да су верне оригиналу. Прија-
ве се достављају секретаријату Средње школе 
из Гроцке, лично или поштом на адресу: Ужич-
ка 2, 11306 Гроцка. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве као и пријаве са неовереном доку-
ментацијом неће се разматрати. Пријаве слати 
на горе наведену адресу са назнаком „За кон-
курс”, лично или препорученом поштом. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања. 

МАШИНСКА ШКОЛА „КОСМАЈ”
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12

тел. 011/2834-132

Директор
на мандантни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане члановима 122, 
139. и 140. став 1. и 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 - др. 
закон и 6/20) и Правилником о ближим услови-
ма за избор директора установа образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, број 108/15); да 

има одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да испуњава услове за 
наставника или стручног сарадника (психоло-
га и педагога) школе и подручја рада (машин-
ство и обрада метала); да има дозволу за рад 
(лиценцу) за наставника или стручног сарадни-
ка; обуку и положен испит за директора уста-
нове; да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело или 
привредни преступ утврђен Законом о основа-
ма система образовања и васпитања; 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, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Комисија за 
избор директора цениће и доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) као доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања, ако је кан-
дидат претходно обављао дужност директора 
школе. Уз пријаву (пријавни формулар са сајта 
министарства просвете, науке и технолошког 
развоја) кандидат подноси: биографске подат-
ке, односно радну биографију, податке о кре-
тању у служби или радном односу и предлог 
плана рада за будући мандатни период; оверен 
препис/оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању; ори-
гинал уверења о држављанству издатог у прет-
ходних 6 месеци или оверен препис/фотокопију 
истог; оригинал или оверен препис/фотоко-
пију лиценце односно уверења о положеном 
стручном испиту (дозволи за рад); обуку или 
положен испит за директора (пријава се неће 
сматрати непотпуном без доказа о положеном 
испиту за директора, а изабрани кандидат биће 
дужан да у законском року положи наведени 
испит у складу са чланом 122. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања); потврду 
да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања (не старију од 
6 медеци); уверење суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем 
нардбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
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слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом (оригинал или оверена 
фотокопија, издато након објављивања конкур-
са); уверење надлежне ПУ - МУП-а да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
наведена кривична дела из чл. 139. ст. 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања (не старије од 6 месци); уколико 
се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави оверену фотокопију извештаја 
о спољашњем вредновању школе, доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора и оце-
ну спољашњег вредновања; доказ да зна језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
уколико одговарајуће обарзовање није стече-
но на том језику. Лекарско уверење о томе да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду и то у ориги-
налу издатом у последњих 6 месеци или ове-
реној фотокопији истог. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији НСЗ „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узети у разматрање. 
Фотокопије докумената које нису оверене неће 
се узети у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова слати на 
адресу: Машинска школа „Космај” Сопот, Кнеза 
Милоша 12, 11450 Сопот, са назнаком „Прија-
ва на конкурс за директора школе”, телефон: 
011/2834-132. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ГАВРИЛО ПРИНЦИП”
11080 Земун, Крајишка 34

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа, прописаних Законом 
о раду („Сл. гласник РС”, 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно 
је да испуњава и посебне услове прописане чл. 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18, 
10/19, 6/20) и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у ОШ „Гаврило Прин-
цип” Београд, дел бр. 339/2 од 12. 09. 2019. 
године, и то да: 1) има одговарајуће образо-
вање - за чистачице: основну школу, 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три 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 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик. Докази о испуњености услова из 
тачака 1, 3, 4. и 5. подносе се уз пријаву на кон-
курс, а из тачке 2. пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. 
Потребна документација коју треба доставити: 
пријавни формулар, радна биографија, оверена 
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству - ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 6 

месеци; извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал или оверена фотокопија, издатог на про-
писаном обрасцу са холограмом; уверење МУП-а 
о неосуђиваности, као доказ да кандидат који се 
јавља на конкурс није лице осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело из тачке 3. 
- оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци. Лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту 
из српског језика, са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима - лекарско уверење, прилаже иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе и која утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са 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. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, лично у секретаријат школе или на адресу: 
Основна школа „Гаврило Принцип”, Крајишка 34, 
11080 Земун. Ближа обавештења могу се доби-
ти у секретаријату школе на телефон: 011/2194-
454. 

ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ  
ОШТЕЋЕНОГ ВИДА

„ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ”
11080 Земун, Цара Душана 143

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 122, 
139. и чланом 140. став 1. и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласника РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/2020) и 
то: 1) да има одговарајуће високо образовање 
из члана 140. став 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања за наставни-
ка те врсте школе и подручја рада, запедаго-
га и психолога стечено: (1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
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, мултидисциплинар-
не, 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 најмање четири године, попрописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице које је стекло образовање на 
студијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 

предмета. 2) да има дозволу за раднаставника, 
васпитача истручног сарадника; 3) да има обу-
ку и положен испит за директора установе; 4) 
да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 5) да има 
психичку, физичку и здравствену способности 
за рад са децом и ученицима; 6) 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 7) 
да има држављанство Републике Србије; 8) да 
зна српски језик. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти подносе: оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверен препис/фотоко-
пију документа о положеном испиту за лицен-
цу, стручном испиту за наставника, васпитача 
односно стручног сарадника (дозволу за рад); 
потврду о радном искуству на пословима обра-
зовања и васпитања (не старију од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверену фотоко-
пију лекарског уверења о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад садецом и уче-
ницима (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења/потврде надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139. став 1. 
тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију уверења/потврде надлежног привредног 
суда да кандидат није правноснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности - 
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену 
фотокопију уверења/потврде надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак (доношењем наредбе о спровођењу 
истраге; потврђивањм оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога) за кривична дела из члана 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања (не старије од 6 месеци); 
оверен препис/фотокопију лиценце за дирек-
тора школе (ако је кандидат поседује); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), 
ако га поседује- фотокопија; доказ о резултати-
ма стручно педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања, уколико је претходно 
обављао функцију директора школе - фотоко-
пија; доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (достављају 
само кандидати који одговарујеће образовање 
нису стекли на српском језику); радну биогра-
фију и оквирни план рада за време мандата. 
Кандидат изабран за директора школе који 
нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року до две године од дана ступања 
на дужност. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања. Пријаве се достављају 
на адресу школе лично или поштом: Школа за 
ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић” 
11080 Земун, Цара Душана 143, са назнаком 
„Конкурс за директора”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
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ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Здравка Челара 14

тел. 011/2762-876

Наставник немачког језика
са 55 % радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника 
треба да испуњава услов из члана 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закони, 10/19, 6/2020) Правилника о степену 
и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних 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, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. држављанство Републике Србије; 
4. није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично делео за које 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 кривич-
на дела примање и давање мита, за кривична 
дела из групе 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 закониом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5 да зна српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар који преузима са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са оштампаним пријавним формула-
ром доставља школи. Потребна документација 
за конкурс: 1. оверена фотокопија дипломе о 
стеченом образовању; 2. уверење о држављан-
ству - оригинал или оверену копију; 3. извод из 
матичне књиге рођених оригинал - или оверену 
копију; 4. уверење о неосуђиваности - оригинал 
или оверена копија (издаје МУП - полицијска 
управа); 5. писмени доказ (уверење) да је поло-
жио испит из српског језика одговарајуће висо-
кошколске установе, којим потврђује да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће 
образовање стекао на страном језику; 6. доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не споспбности за рад са децом и ученицима 
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. Телефон за кон-
такт: 011/2762-876, Железничка техничка шко-
ла, Београд, Здравка Челара 14. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
11000 Београд, Данила Илића 1

тел. 011/2764-558

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: образовање: за радно место секретара 
- дипломирани правник - мастер или дипломи-
рани правник који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, са положеним стручним испи-
том за секретара (правосудни или стручни испит 
за запослене у органима државне управе или 
државни стручни испит), док је кандидат који 
нема положен стручни испит за секретара, дужан 
да положи испит за лиценцу за секретара у року 
од две године од дана заснивања радног односа. 

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове, односно шеф 
рачуноводства

са 50% радног времена

УСЛОВИ: за радно место шефа рачуноводства 
- образовање из области економије: висока 
или виша стручна спрема, а најмање 180 ЕСПБ 
према пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, односно 
више образовање у трајању од две до три годи-
не студија, или први степен факултета, према 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, све у складу са 
Правилником о организацији послова и систе-
матизацији радних места у ОШ „Јован Цвијић”. 

ОСТАЛО: да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; зна 
српски језик; држављанство РС. Од докумен-
тације обавезно приложити: одштампан и 
попуњен пријавни формулар, који се може 
преузети на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; радну 
биографију, са назначеном адресом и бројем 
телефона; доказ о стручној спреми - оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (уколико је кандидат стекао висо-
ко образовање на студијама другог степена, 
доставља оврену фотокопију дипломе другог 
степена и оверену фотокопију дипломе основ-
них академских студија); уверење о неосуђи-
ваности 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, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, које издаје МУП, не старије од шест 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених, не старији 
од шест месеци (оригинал или оверена фото-
копија); уверење о држављанству, не старије 
од шест месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија); уколико диплома није издата на српском 
језику, као доказ да зна српски језик, кандидат 
прилаже доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе у оригиналу или овереној фото-
копији. Пријаве са документацијом подносе се 
лично или поштом, на адресу школе: ОШ „Јован 
Цвијић”, Београд, Данила Илића 1, у затворе-
ној коверти, са назнаком „За конкурс”, а ближе 
информације могу се добити у секретаријату 
школе (број телефона 011/2764-558), од 9 до 
13 часова. Рок за пријављивање је осам дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 

применом стандардизованих поступака. Доказ 
који се односи на способност за рад са децом 
(лекарско уверење) подноси се приликом прије-
ма у радни однос. Сви подаци кандидата биће 
коришћени искључиво за потребе конкурса, а 
све у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл. гласник РС”, број 87/2018).

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД”

11565 Барошевац, Ивањданска 56А
 тел. 011/8158-087, 8158-725

Обавештење

У листу „Послови”, у броју 873 од 18.03.2020. 
године, Основна школа „Милорад Лабудовић 
Лабуд” Барошевац је објавила конкурс, за рад-
на места: наставник разредне наставе, 100% 
радног времена, на неодређено време, за рад 
у издвојеном одељењу Бистрица, 2 извршиоца; 
чистачица, 1 извршилац; наставник математи-
ке, на неодређено врме, за 88,89% радног вре-
мена, са роком пријављивања од осам дана од 
дана објављивања конкурса. У складу са Уред-
бом о примени рокова у управним поступцима 
за време ванредног стања („Службени гласник 
РС”, бр. 41/20 и 43/20), рок за пријаву канди-
дата на објављени конкурс се продужава на 
30 дана од дана престанка ванредног стања, 
односно до 06. јуна 2020. године. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БОРИСЛАВ ПЕКИЋ”

Нови Београд

Наставник разредне наставе
7 извршилаца

Наставник српског језика

Наставник немачког језика
за 77,78%радног времена

Наставник физичког васпитања
85% радног времена

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо обра-
зовање, прописано чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019): 2. психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да лице није правноснажном 
судском пресудом осуђивано за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра од најмање три месеца као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
држављанство Републике Србије; 5. кандидат 
треба да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је 
дужан да попуни пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, који у штампаној 
форми доставља школи. Уз попуњен пријавни 
формулар доставити: 1. оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, 2. уверење о држављанству - оригинал 
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или оверена фотокопија, 3. извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена фото-
копија, 4. уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном судском пресудом за кривична 
дела из тачке 3. услова конкурса (оригинал, не 
старије од 6 месеци), 5. радну биографију.
 

Домар школе

Спремачица - чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање  - за 
домара школе да има завршено средње обра-
зовање трећег или четвртог степена грађевин-
ске, металске или електро струке; за спремачи-
цу-чистачицу просторија школе да има завршено 
основно образовање; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; да лице није правноснажном судском 
пресудом осуђивано за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора 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 мита 
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 обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике 
Србије. Кандидат треба да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, који у штампаној форми доставља 
школи. Уз попуњен пријавни формулар доста-
вити: 1. оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању, 2. уверење о 
држављанству- оригинал или оверена фотоко-
пија, 3. извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал или оверена фотокопија, 4. уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном судском 
пресудом за кривична дела из тачке 3. услова 
конкурса (оригинал, не старије од 6 месеци), 5. 
радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора 
о раду. Знање српског језика и језика на коме 
се изводи васпитно-образовни рад доказује се 
положеним испитом из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, осим за 
кандидате који су стекли образовање на језику 
на коме се остварује васпитно-образовни рад 
(српски језик). Доказ о знању српског језика 
достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број фиксног или мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са документима 
којима се доказује испуњеност услова конкурса 
доставити на адресу: Основна школа „Борислав 
Пекић”, Данила Лекића Шпанца 27, 11070 Нови 
Београд, са назнаком „За конкурс”. Кандидати 
који не буду изабрани, документацију могу пре-
узети сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова 
у Секретаријату школе, након правноснажности 
решења о избору кандидата по конкурсу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити у секре-
таријату школе на телефон 011/3182-484.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„АЛЕКСА ШАНТИЋ”
11130 Калуђерица, Краља Петра Првог 9

тел. 011/341-0655
e-mail: sekretar@osas.edu.rs

Конкурс објављен дана 06.11.2019. године у 
публикацији „Послови” број 854 поништава се 
у целости. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Органска хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из научне области за коју се кандидат бира и 
други услови на основу Закона о високом обра-
зовању, Статута Хемијског факултета и осталих 
општих аката Хемијског факултета и Универзи-
тета у Београду. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова конкурса (биогра-
фија, списак радова, диплома о одговарајућој 
школској спреми, потврда надлежног органа да 
кандидат није осуђиван са правним последица-
ма за кривична дела у смислу Закона о високом 
образовању и остало) достављају се на адресу 
Хемијски факултет у Београду, Студентски трг 
12-16, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. 

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАЋА БАРУХ” 
11000 Београд, Деспота Ђурђа 2

тел. 011/2183-541

Наставник географије
са 95% радног времена

Чистачица
са 58% радног времена

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос про-
писани су чланом 139, а образовање је пропи-
сано чланом 140. и 142. став 1. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и 
чланом 2. став 1. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17 и 13/18). Уз пријаву на конкурс 
приложити: попуњен пријавни формулар који 
могу наћи на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; крат-
ке биографске податке; доказ о стручној спре-
ми (за наставника географије: оверена копија 
дипломе, доказ о броју бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и профе-
сионалне 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 
способност за рад са децом, подноси се прили-
ком пријема у радни однос. Пријаве се подносе 
на адресу установе, а ближе информације се 
могу добити на број телефона: 011/2183-541. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узети у разматрање.

„ТЕХНОАРТ БЕОГРАД”
ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО 
И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ

11000 Београд, Светог Николе 39

Наставник машинске групе предмета
са 50% радног времена

Наставник историје
са 50% радног времена

Чистачица
са 55% радног времена

Наставник предмета - практичан рад 
на образовном профилу  

јувелир уметничких предмета
на одређено време, ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег обра-
зовања: за радно место наставника - стече-
но високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
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, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, при чему мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидати за наставника историје 
морају да имају образовање према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама, кандидати за 
наставника предмета практичан рад на образов-
ном профилу јувелир уметничких предмета пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним и уметничким школама у 
подручју рада Култура, уметност и јавно инфор-
мисање, а кандидати за наставника машинске 
групе предмета према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Машинство и обрада мета-
ла. за радно место чистачица- стечено основно 
образовање; 2) психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученици-
ма (доказ се подноси пре закључења уговора 
о раду); 3) неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 
5) знање српског језика. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу докумен-
тацију: одштампан и попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; доказ да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривично дело 

Посао се не чека, 
посао се тражи www.nsz.gov.rs
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за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању 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 при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из груп кривичних дела против полне слободе, 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање - уверење из МУП-а 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о знању српског 
језика (кандидати који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику не подносе овај 
доказ); радну биографију. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве са потребном документацијом подносе 
се у затвореној коверти, на адресу школе, лич-
но, радним данима од 09.00 до 14.00 часова, или 
препоручено поштом са назнаком: „За конкурс 
за посао”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. 

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ”
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 16

тел. 011/301-87-02

Психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним чл. 139 и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и под условима про-
писаним Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, да има одговарајуће образовање из 
чл. 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима, 
да није осуђивано 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 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 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 обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају оверену копију 
дипломе о одговарајућем образовању, оригинал 
или оверену копију Уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), ори-
гинал или оверену копију доказа о неосуђива-
ности правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 

и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 
месеци). Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. 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 пси-
холошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са 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. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима кандидат 
прибавља пре закључења уговора о раду. 

ОСНОВНА ШКОЛА „МАРИЈА БУРСАЋ”
11050 Београд, Милана Ракића 81

Наставник разредне наставе  
у продуженом боравку

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/19 - 
аутентично тумачење), треба да испуњавају 
услове за пријем у радни однос прописане чл. 
139. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Марија Бурсаћ” из Београда, и 
то: да имају одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 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 глас-
ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) и 
то: 1. да је стекао одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама 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 педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да против кандидата није покренут кривични 

поступак, донета наредба о спровођењу истра-
ге, покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора; 5. држављанство Репу-
блике Србије; 6. да знају српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар који преузима на званичној странци Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља следећу документацију: оверен препис 
или оверену копију о стеченом одговарајућем 
образовању: лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља пре закључења 
уговора о раду кандидат који заснује радни 
однос по конкурсу; уверење о неосуђиваности 
за кривична дела из члана 139. став 1. така 3. 
Закона о основама система образовања канди-
дат прибавља у надлежној полицијској управи 
МУП-а, не старије од шест месеци, у оригиналу 
или овереној копији, уверење из суда да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак, 
донета донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 
5. уверење о држављанству РС - оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци; 6. извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија); 7. доказ о знању српског језика као 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи, доставља се само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику. Конкурс спроводи комисија коју именује 
директор у складу са законом. Конкурсна 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 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 служ-
ба за послове запошљавања. 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 учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе из претходног става и 
доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Лице које буде изабрано по конкурсу, 
дужно је да приложи доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
пре закључења уговора о раду. Тражена доку-
мента достављају се у оригиналу или овереној 
копији, лично или послати у затвореној коверти 
на адресу: ОШ „Марија Бурсаћ”, 11050 Београд, 
са назнаком „За конкурс”. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Телефон за 
информације: 011/382-03-14 (секретар школе). 

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

Наставник разредне наставе
5 извршилаца

Наставник математике

Наставник српског језика

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
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предмета или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. 09. 2005. годи-
не, да има одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставнике 
и стручних сарадника у основној школи, да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије, да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете и заједно са одштампаним формуларом 
прилаже кратку биографију, диплому о стече-
ној стручној спреми (или оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци), уверење о држављанству 
(или оверена фотокопија не старија од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених (или овере-
на фотокопија не старија од 6 месеци), доказ из 
суда да лице није осуђивано правоснажном пре-
судом. Лекарско уверење се доставља приликом 
потписивања уговора о раду. Податке из казнене 
евиденције прибавља школа. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе 
и која утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос, у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима 
и доноси решење о избору кандидата у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Пријаве као и скенирана документа са 
биографијом слати на имејл: marijana.tanaskovic-
radojicic@brankoradicevic-nbgd.rs, са назнаком: 
„За конкурс”, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. 

ОСНОВНА ШКОЛА „МАРИЈА БУРСАЋ”
11050 Београд, Милана Ракића 81

На основу Уредбе о примени рокова у управ-
ним поступцима за време ванредног стања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20), а у вези са 
Инструкцијом Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, број: 610-00-326/2020-04 
од 12.05.2020. године, о конкурсима објавље-
ним пре или у току ванредног стања, дајемо 
следеће обавештење: обавештење о проду-
жењу рока за поднишење пријава на конкурс: 
Продужава се рок за подношење пријава на 
Конкурс за пријем у радни однос радника 
на неодређено време у ОШ „Марија Бурсаћ”, 
објављен дана 18.03.2020. године у публика-
цији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање, за радно место наставника разред-
не наставе са 100% радног времена. На основу 
Уредбе о примени рокова у управним поступ-
цима за време ванредног стања, рок за подно-
шење пријава кандидата на конкурс продужа-
ва се 30 дана од престанка ванредног стања, 
односно до 06. јуна 2020. године, ког датума 
истиче рок за пријаву на конкурс. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДРАГОЈЛО ДУДИЋ”

11000 Београд, Булевар краља Александра 525
тел. 011/304-7099

Обавештење о продужетку рока за 
подношење пријава на конкурс

На основу Инструкције Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије 
број: 610-00-326/2020-04 од 12. 05. 2020 године 
о поступању по конкурсима који су објављени 
пре или у току ванредног стања, даје следеће 
обавештење: 
Продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс ОШ „Драгојло Дудић”, објављен у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање од 18. 03. 2020. године за пријем у 
радни однос на неосређено време за радно 
место: финансијско-административни рефе-
рент, са пуним радним временом, 1 изврши-
лац. Рок за подношење пријава из тачке 1. овог 
обавештења продужава се за 30 дана од дана 
престанка ванредног стања у Републици Србији, 
односно до 6. јуна 2020. године, ког датума 
истиче рок за пријаву кандидата на конкурс. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„КУЋА МАШТЕ”

11070 Нови Београд, Генерала Михајла 
Недељковића 153б

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
законом (чл. 139), да има одговарајуће образо-
вање, стечено средње образовање у трајању од 
4 године - медицинска сестра васпитач, оспо-
собљена за рад са децом узраста од 6 месеци 
до 2 године, са децом узраста од 2 до 3 године, 
лице које има средње образовање (медицин-
ска сестра-васпитач) или лице које има одгова-
рајуће више образовање односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије) на којима је оспо-
собљено за рад са децом јасленог узраста - вас-
питач, пожељно положен испит за лиценцу по 
прописима из области образовања, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом, да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. 

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА  
„МИХАЈЛО ПУПИН”

11070 Нови Београд, Антифашистичке борбе 1а
тел. 011/214-47-40

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, 1) да имају одго-
варајуће образовање за наставника у складу 

са чл. 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији, 
за наставника који изводе образовно-васпитни 
рад и да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студи-
рања или након дипломирања од најмање 30 
бодоба и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова или 
доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије или доказ да је кандидат положио 
стручни испит за лиценцу, 2) да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3) да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4) да 
имају држављанство Републике Србије, 5) да 
знају српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 
овог члана доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова који су предвиђени чл. 
139. ст, 1. Закона о основама система образо-
вања и васпитања из тачке 1, 3, 4 и 5 подносе 
се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2. 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријаву кандидат подноси оверену фото-
копију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању, уверење (оригинал или оверена 
фотокопија) да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање - изда-
то од МУП-а (не старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс), уверење о 
држављанству - оригинал или оверена фото-
копија (не старије од 6 месеци од дана дос-
тављања пријаве на конкурс), извод из матичне 
књиге рођених оригинал или оверена фотоко-
пија, кратак CV, лекарско уверење подноси 
изабрани кандидат пре потписивања уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору настав-
ника конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата које упућује на претходну проверу пси-
хофизичких способности за рад са ученицима, 
коју врши надлежна служба запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Решење о 
избору кандидата донеће конкурсна комисија у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Пријаве са потребном документа-
цијом подносе се лићно или поштом на наве-
дену адресу са назнаком „Конкурс за пријем у 
радни однос за (навести радно место)”
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„ПОЛИТЕХНИКА” 
- ШКОЛА ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

11080 Земун, Ауто-пут 18

Психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1) да имају одговарајуће образо-
вање прописано чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-
I, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019 и 2/2020); 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају српски језик и 
језик на којем остварују образовно-васпитни 
рад. 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 на адресу 
школе: „Политехника” - школа за нове техно-
логије, Ауто-пут 18, Земун. Уз пријаву потреб-
но је доставити: биографију, извод из матичне 
књиге рођених, фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о неосуђиваности издато 
од стране МУП Републике Србије и уверење о 
држављанству. Фотокопије докумената морају 
бити оверене. Оригинали уверења не смеју 
бити старији од 6 месеци. Доказ да има одго-
варајућу психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. 

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове 1) да имају завршену основну шко-
лу, 2) да 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају 
српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса на адресу 

школе: „Политехника”-школа за нове техноло-
гије, Аутопут број 18, Земун. Уз пријаву потреб-
но је доставити: биографију, извод из матич-
не књиге рођених, фотокопију сведочанства о 
завршеној основној школи, уверење о неосуђи-
ваности издато од стране МУП Републике Србије 
и уверење о држављанству. Фотокопије докуме-
ната морају бити оверене. Оригинали уверења 
не смеју бити старији од 6 месеци. Доказ да има 
одговарајућу психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подно-
си се пре закључења уговора о раду. 

ОШ „МИЛАН РАКИЋ”
11070 Нови Београд, Војвођанска 62

тел. 011/301-74-79

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: професор техничког образовања, 
професор технике, професор технике и инфор-
матике, професор информатике и техничког 
образовања, професор техничког образовања 
и машинства, професор технике и машинства, 
професор машинства, професор електротехни-
ке, професор техничког образовања и технич-
ког цртања, професор техничког образовања 
и физике, професор физике и основа техни-
ке, професор техничког образовања и хемије, 
дипломирани педагог за физику и општетех-
ничко образовање ОТО, дипломирани профе-
сор физике и основа технике за основну школу, 
професор физике и основа технике за основ-
ну школу, професор техничког образовања и 
васпитања, професор техничког васпитања и 
образовања, професор политехничког васпи-
тања и образовања, професор политехничког 
образовања, професор технике и графичких 
комуникација, профеоср производно-техничког 
образовања, дипломирани педагог за техничко 
образовање, дипломирани педагог за физику 
и основе технике, професор основа технике и 
производње, професор политехнике, професор 
технике и медијатекарства, професор технич-
ког образовања и медијатекар, дипломирани 
физичар - професор физике и основа технике 
за основну школу - мастер, дипломирани про-
фесор физике и основа технике за основну шко-
лу - мастер, дипломирани професор технике и 
информатике - мастер, дипломирани професор 
технике - мастер, мастер професор технике и 
информатике, мастер професор информатике и 
технике, професор основа технике и информа-
тике, мастер професор технике и информатике 
за електронско учење, мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из области техничког и инфор-
матичког образовања). 

Благајник - административни радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме стечен 
након завршене средње економске, правно-би-
ротехничке школе или гимназије, познавање 
рада на рачунару Microsoft Office (Word, Excel, 
Outlook). 

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава све усло-
ве за пријем у радни однос из чл. 139. ст. 1. и 
чл. 140, 141, 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата врши се претходна 
провера психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, на коју се упућују 
кандидати који су изабрани у ужи избор. Након 
пријема резултата претходне провере психо-
лошке процене способности за рад са децом и 
ученицима кандидати који испуњавају услов за 

пријем у радни однос за радно место настав-
ника одржавају час у установи пред посебном 
комисијом. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РСрбије. Уз одштампани пријавни 
формулар кандидати обавезно подносе доказ о 
одговарајућем образовању - диплома одгова-
рајућег степена и врсте образовања (лица са 
звањем мастер достављају и диплому основ-
них академских студија) - оверена фотокопија, 
доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања односно доказ о положе-
ном испиту из психологије и педагогије у току 
студија или доказ о положеном стручном испи-
ту/испиту за лиценцу - оверена фотокопија за 
радно место наставника, доказ да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- не старији од 6 месеци оригинал, уверење о 
држављанству - не старије од 56 месеци овере-
на фотокопија, извод из матичне књиге рође-
них издат на прописаном обрасцу са хологра-
мом - оверена фотокопија, за лица која нису 
стекла образовање на српском језику доказ о 
положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе за 
радно место наставника - оверена фотокопија, 
доказ о познавању рада на рачунару Microsoft 
Office (Word, Excel, Outlook) - оверена фотоко-
пија за радно место благајника, биографију. 
Фотокопије докумената морају бити оверене. 
Доказ да кандидат има одговарајућу психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима - лекарско уверење, подно-
си се пре закључења уговора о раду. Решење 
о избору кандидата доноси се у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријавни формулар са биографијом и конкур-
сом 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 лич-
ности, у сврху обраде података у конкурсном 
поступку. 

ОШ „САВА ШУМАНОВИЋ”
11080 Земун, Добановачки пут 107

Наставник енглеског језика
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
услове из члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) и Правил-
ника о организацији и систематизацији посло-
ва у ОШ „Сава Шумановић” и то: 1. да имају 
одговарајуће образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из 
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научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (морају да имају завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани пра-
воснажном 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 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик и језик на којем остварују образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом достављају школи. 
Уз пријемни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: биографију кандидата, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању (уколико је кандидат завршио образо-
вање по прописима које важе после 10. септем-
бра 2005. године доставља оверену фотокопију 
дипломе са основних студија и оверену фото-
копију диломе са мастер студија), уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење о 
неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Доказ о знању српског језика - језика на којем 
остварују образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику. 

Наставник информатике  
и рачунарства

са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
услове из члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) и Правил-
ника о организацији и систематизацији посло-
ва у ОШ „Сава Шумановић” и то: 1. да имају 
одговарајуће 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 одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (морају да имају завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 

групу предмета); 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани пра-
воснажном 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 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик и језик на којем остварују образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом достављају школи. 
Уз пријавнни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: биографију кандидата, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању (уколико је кандидат завршио образо-
вање по прописима које важе после 10. септем-
бра 2005. године доставља оверену фотокопију 
дипломе са основних студија и оверену фото-
копију диломе са мастер студија), уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење о 
неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Доказ о знању српског језика - језика на којем 
остварују образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику. 

ОСТАЛО: Кандидати који уђу у ужи избор, у 
року од осам дана се упућују на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова се достављају лично или се шаљу на 
адресу школе: ОШ „Сава Шумановић”, Доба-
новачки пут 107, 11080 Земун, у року од осам 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. ОШ „Сава Шума-
новић”, као руковалац подацима о личности, 
предузимаће све потребне техничке и орга-
низационе мере за заштиту личних података 
кандидата, ради спречавања случајног или 
незаконитог уништења или случајног губитка, 
измена, неовлашћеног откривања, коришћења 
или приступа подацима као и од свих незакони-
тих облика обраде. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЛАЗАР САВАТИЋ”
11080 Земун, Кеј ослобођења 27

Наставник предметне наставе - 
наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
140. став 1. и 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице које је стекло образовање 
на студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, као и чланом 2. став 
1. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: за рад-
но место домара - мајстора одржавања - средње 
стручно образовање; за радно место чистачице 
- основно образовање; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученици-
ма; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 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 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 
тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на кон-
курс, а из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар са звани-
чне интернет странице, потребно је да кандидат 
достави следећу документацију: пријавни фор-
мулар; кратку биографију (CV); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; кандидати који су завршили мастер 
студије достављају и диплому основних академ-
ских студија, оригинал или оверену фотокопију 
уверења да није осуђиван не старије од 6 месе-
ци (документ издаје Министарство унутрашњих 
послова Републике Србије); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству РС 
не старије од 6 месеци; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
издатог на прописаном обрасцу са холограмом. 
За лица која нису стекла образовање на српском 
језику - доказ о положеном испиту из српског 
језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о здравственој 
способности за рад са ученицима (уверење о 
здравственом стању) прилаже изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријава на 
конкурс мора садржати актуелни број телефона 
и тачну адресу пребивалишта кандидата. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. 
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Наука и образовање

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице које је стекло образовање 
на студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, као и чланом 2. став 
1. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: за рад-
но место домара - мајстора одржавања - средње 
стручно образовање; за радно место чистачице 
- основно образовање; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученици-
ма; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 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 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 
тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на кон-
курс, а из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар са звани-
чне интернет странице, потребно је да кандидат 
достави следећу документацију: пријавни фор-
мулар, кратка биографија (CV); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (кандидати који су завршили мастер 
студије достављају и диплому основних академ-
ских студија); оригинал или оверену фотокопију 
уверења да није осуђиван не старије од 6 месе-
ци (документ издаје Министарство унутрашњих 
послова Републике Србије); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству РС, 
не старије од 6 месеци; оригинал или оверену 

фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
издатог на прописаном обрасцу са холограмом. 
За лица која нису стекла образовање на српском 
језику - доказ о положеном испиту из српског 
језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о здравственој 
способности за рад са ученицима (уверење о 
здравственом стању) прилаже изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријава на 
конкурс мора садржати актуелни број телефона 
и тачну адресу пребивалишта кандидата. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. 

Наставник предметне наставе - 
наставник француског језика

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 139. и 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то 
да: 1) има одговарајуће образовање прописа-
но чланом 140. став 1. и 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, као и чла-
ном 2. став 1. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и 
то: за радно место домара - мајстора одржа-
вања - средње стручно образовање, за радно 
место чистачице - основно образовање, 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик. Докази о испуњености услова из тач. 1), 
3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а 
из тачке 2) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-

тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави сле-
дећу документацију: пријавни формулар, крат-
ка биографија (CV); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(кандидати који су завршили мастер студије 
достављају и диплому основних академских 
студија); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења да није осуђиван, не старије од 6 месеци 
(документ издаје Министарство унутрашњих 
послова Републике Србије); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству РС, 
не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, издатог на прописаном обрасцу са холо-
грамом. За лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту 
из српског језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
здравственој способности за рад са ученицима 
(уверење о здравственом стању) прилаже иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број телефона и тачну адресу пребивалишта 
кандидата. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. 

Наставник предметне наставе 
наставник технике и технологије

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета, као и 
чланом 2. став 1. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), и 
то: за радно место домара - мајстора одржа-
вања - средње стручно образовање, За радно 
место чистачице - основно образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном 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 родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик. Докази о испуњености услова из 
тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Уз пријавни формулар 
са званичне интернет странице, потребно је 
да кандидат достави следећу документацију: 
пријавни формулар, кратка биографија (CV); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати који су 
завршили мастер студије достављају и дипло-
му основних академских студија); оригинал или 
оверену фотокопију уверења да није осуђи-
ван, не старије од 6 месеци (документ издаје 
Министарство унутрашњих послова Републи-
ке Србије); оригинал или оверену фотокопију 
Уверења о држављанству РС не старије од 6 
месеци; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, издатог на 
прописаном обрасцу са холограмом. За лица 
која нису стекла образовање на српском језику 
- доказ о положеном испиту из српског јези-
ка са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о здравственој 
способности за рад са ученицима (уверење о 
здравственом стању) прилаже изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Пријава 
на конкурс мора садржати актуелни број теле-
фона и тачну адресу пребивалишта кандидата. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 

Наставник предметне наставе - 
наставник енглеског језика

са непуним радним временом 67%

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 139. и 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то 
да: 1) има одговарајуће образовање прописа-
но чланом 140. став 1. и 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-

нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, као и чла-
ном 2. став 1. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), и 
то: за радно место домара - мајстора одржа-
вања - средње стручно образовање; за радно 
место чистачице - основно образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик. Докази о испуњености услова из тач. 1), 
3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а 
из тачке 2) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави сле-
дећу документацију: пријавни формулар, крат-
ка биографија (CV); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(кандидати који су завршили мастер студије 
достављају и диплому основних академских 
студија); оригинал или оверену фотокопију 
уверења да није осуђиван не старије од 6 месе-
ци (документ издаје Министарство унутрашњих 
послова Републике Србије); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству РС 
не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, издатог на прописаном обрасцу са холо-
грамом. За лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту 
из српског језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
здравственој способности за рад са ученицима 
(уверење о здравственом стању) прилаже иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број телефона и тачну адресу пребивалишта 
кандидата. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. 

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено: на студија-

ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета, као и 
чланом 2. став 1. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и 
то: За радно место домара - мајстора одржа-
вања - средње стручно образовање; за радно 
место чистачице - основно образовање, 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик. Докази о испуњености услова из тач. 1), 
3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а 
из тачке 2) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави сле-
дећу документацију: пријавни формулар, крат-
ка биографија (CV); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(кандидати који су завршили мастер студије 
достављају и диплому основних академских 
студија); оригинал или оверену фотокопију 
уверења да није осуђиван не старије од 6 месе-
ци (документ издаје Министарство унутрашњих 
послова Републике Србије); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству РС 
(не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, издатог на прописаном обрасцу са холо-
грамом. За лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту 
из српског језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
здравственој способности за рад са ученицима 
(уверење о здравственом стању) прилаже иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број телефона и тачну адресу пребивалишта 
кандидата. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. 
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Наука и образовање

Домар - мајстор одржавања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има одгова-
рајуће образовање прописано чланом 140. став 
1. и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања стечено: 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 одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице које 
је стекло образовање на студијама другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, као и чланом 2. 
став 1. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној 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: За рад-
но место домара - мајстора одржавања - средње 
стручно образовање; за радно место чистачице 
- основно образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик. Докази о испуњености услова из 
тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на кон-
курс, а из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар са звани-
чне интернет странице, потребно је да кандидат 
достави следећу документацију: пријавни фор-
мулар, кратка биографија (CV); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (кандидати који су завршили мастер 
студије достављају и диплому основних академ-
ских студија), оригинал или оверену фотокопију 
уверења да није осуђиван, не старије од 6 месе-
ци (документ издаје Министарство унутрашњих 
послова Републике Србије); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству РС, 
не старије од 6 месеци; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
издатог на прописаном обрасцу са холограмом. 

За лица која нису стекла образовање на српском 
језику - доказ о положеном испиту из српског 
језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о здравственој 
способности за рад са ученицима (уверење о 
здравственом стању) прилаже изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријава на 
конкурс мора садржати актуелни број телефона 
и тачну адресу пребивалишта кандидата. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. 

Чистачица

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице које је стекло образовање 
на студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, као и чланом 2. став 
1. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: за рад-
но место домара - мајстора одржавања - средње 
стручно образовање; за радно место чистачице 
- основно образовање; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученици-
ма; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик. Докази о испуњености услова из 
тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на кон-
курс, а из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар са звани-

чне интернет странице, потребно је да кандидат 
достави следећу документацију: пријавни фор-
мулар, кратка биографија (CV); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (кандидати који су завршили мастер 
студије достављају и диплому основних академ-
ских студија); оригинал или оверену фотокопију 
уверења да није осуђиван не старије од 6 месе-
ци (документ издаје Министарство унутрашњих 
послова Републике Србије); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству РС 
не старије од 6 месеци; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
издатог на прописаном обрасцу са холограмом. 
За лица која нису стекла образовање на српском 
језику - доказ о положеном испиту из српског 
језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о здравственој 
способности за рад са ученицима (уверење о 
здравственом стању) прилаже изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријава на 
конкурс мора садржати актуелни број телефона 
и тачну адресу пребивалишта кандидата. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. 

ОСТАЛО: Пријавни формулар са конкурсом тра-
женим документима и доказима о испуњавању 
услова, доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса лично у секретаријат 
школе или на адресу: Основна школа „Лазар 
Саватић”, 11080 Земун, Кеј ослобођења 27, са 
назнаком - За конкурс. Ближа обавештења о 
конкурсу могу се добити од секретара школе 
на телефон: 011/2197-077. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени само у сврху обра-
де података у конкурсном поступку у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/2018). 

ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
11509 Скела, Мила Манића Албанте 5

тел. 011/8770-050

Наставник предметне наставе - 
наставник математике

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 
140. и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/20) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени 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 да испуњавају посебне услове про-
писане чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/20). 

Помоћни радник - чистачица

УСЛОВИ: завршена основна школа (I степен 
стручне спреме) у складу са Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Основној школи „Никола Тесла” у Скели.

ОСТАЛО: Кандидати за сва радна места тре-
ба да испуњавају услове из члана 139. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/20) и то: 1. да имају 
одговарајуће образовање, односно за настав-
ника одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/20) и 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник - Просветни гласник 
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РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/2019), 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење о томе 
као доказ доставља кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду); 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за за које није, у складу са 
Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да имају држављанство Републике Србије; 
5. да знају српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад). Кандидати 
уз пријаву треба да доставе следећа документа: 
Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању или уверење о 
стеченом одговарајућем образовању (ако дипло-
ма није уручена) у складу са чланом 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/20) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник - Про-
светни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал са холограмом или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фото-
копију) не старије од шест месеци у односу на 
дан објављивања конкурса; доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело утврђено у члану 139. став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/20), (оригинал или оверену 
фотокопију) не старији од дана објављивања 
конкурса, који кандидат прибавља од надлеж-
ног органа Министарства унутрашњих послова; 
уверење основног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак (оригинал или ове-
рена фотокопија) не старије од шест месеци од 
дана објављивања конкурса. Доказ о познавању 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
обрасцем достављају школи. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле, и која у поступку одлучивања о избору врши 
ужи избор кандидата, које упућује на претход-
ну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Психолошку процену врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве са пријавним формуларом и 
доказима о испуњености услова доставити путем 
поште или лично на адресу школе: Основна 
школа „Никола Тесла”, Мила Манића Албанте 5, 
11509 Скела - Обреновац, у затвореној коверти, 
са назнаком „Пријава за конкурс за пријем у рад-
ни однос наставника разредне наставе - настав-
ника математике”, односно са назнаком „Прија-
ва за конкурс за пријем у радни однос на радно 
место помоћни радник - чистачица”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ”

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

Наставник математике

Наставник разредне наставе

Наставник биологије
са непуним радним временом 80%

Наставник разредне наставе
на одређено време, најдуже до истека 

мандата директора школе

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да испуња-
вају услове за заснивање радног односа пре-
диђене чланом 139. Закона о основама систе-
ма образвоања и васпитања. 1. поседовање 
одговарајућег образовања; 2. поседовање 
психичке, физичке и здравствене способност 
за рад са децом и ученицима; 3. поседовање 
држављанства Репулике Србија; 4. знање срп-
ског језика и језика на којем се изводи образ-
воно-васпитни рад; 5. нису осуђивани правос-
нажном 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или двање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утравђено дискриминатор-
но понашање; Кандидти попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом достављају шко-
ли. Уз пријавни формулар, кандидати дос-
тављају следећу документацију: 1. оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образвоању, 
не старије од 6 месеци; диплома о заврше-
ном високом образовању на студијама другог 
степена (300 ЕСПБ бодова) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
а у складу са чланом са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи. 2. доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискримина-
троног понашања - уверење из казнене еви-
денције МУП-а, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверену фотокопију); 3. уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (ори-
гинал 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 пријављивање на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговаре-
мене и непотпуне пријаве се неће узимати у 
разматрање. У поступку одлучивања о избо-
ру кандидата, конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата које упућује на психолошку 
процену спсосбности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве доставити лич-
но или путем препоручене поште на адресу 
школе: ОШ „Војислав Вока Савић”, Доситеја 
Обрадовића 4, 11550 Лазаревац. 

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”

11194 Рушањ, Школска 7
тел. 011/800-406

Конкурс објављен дана 20.05.2020. године 
у листу „Послови”, за радно место: настав-
ник енглеског језика са 90% радног време-
на, исправља се и треба да гласи: наставник 
енглеског језика са 80% радног времена. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11250 Београд - Железник, Југословенска 4

тел. 011/6571-020

Наставник предметне наставе - 
историја

са непуним радним временом 55%

УСЛОВИ: да поседује одговарајућег образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; поседује психичку, физичку и здравствену 
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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе 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 дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: 1) попуњени пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министар-
ства, са одштампаним пријавним формуларом; 
2) биографија кандидата; 3) потврда о радном 
искуству; 4) уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); 
5) оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; 6) за наставнике ове-
рен 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 одго-
варајућег испита); 7) уколико поседују учесници 
конкурса за радно место наставника, достављају 
оригинал или оверену фотокопију исправе којом 
диказују да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са европским 
системом преноса бодова; 8) доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
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или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију (уверење МУП-а, 
не старије од 30 дана од дана објављивања кон-
курса); 9) доказ да лице није процесуирано због 
дискриминације (потврда повреника за зашти-
ту равноправности); 10) извод из матичне књиге 
рођених (за кандидате који су променили презиме 
односно име после издавања дипломе), 11) доказ 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (оригинал 
или оверена фотокопија лекарског уверења); 12) 
доказ о знању језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Изабрани кандидат који нема 
положен испит за лиценцу, може да обавља посло-
ве наставника најдуже две године од дана засни-
вања радног односа у установи. Одлуку о избо-
ру кандидата доноси Конкурсна комисија након 
обављеног разговор са кандидатима који испуња-
вају 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 - Железни-
ку, Југословенска 4, ПАК 172112. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара Тех-
ничке школе на имејл адресу: sekretar@tszeleznik.
edu.rs и преко телефона 011/657-1020. 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11262 Велика Моштаница, 10. октобар 10

тел./факс: 011/8075-434, 8075-680

Наставник српског језика
са 56% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат поседује високо образо-
вање стечено на: а. студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковане сту-
дије, специјалистичке академске студије) и б. на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат поседује високо образо-
вање стечено на: а. студијама другог степена 
(дипломирани економиста мастер академске 
студије, мастер струковане студије, специја-
листичке академске студије) и б. на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат поседује високо обра-
зовање из области правних наука стечено на: 
а. студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковане студије, специја-
листичке академске студије) и б. на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године.

Домар/мајстор одржавања

УСЛОВИ: да кандидат поседује средње образо-
вање и то електротехничке, столарске, бравар-
ске, водоинсталатерске или машинске струке. 
Предност имају кандидати са положеним ватро-
гасним испитом. 

ОСТАЛО: одговарајуће образовање у складу 
са 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); Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у ОШ „Бранко 
Радичевић”; да кандидат испуњава услове про-
писане одредбама члана 139, 140 и 144 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни 10/2019, 27/2018- др. закон и 6/2020). Уз 
пријавни формулар доставити: краћу биографију 
(име, презиме, адреса, контакт телефон), доказ 
о стручној спреми - оверену фотокопију дипло-
ме, уверење о држављанству РС (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од шест месеци), 
потврду - уверење о знању српског језика (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику), уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1. тач. 
3 Закона о основама система образовања и уве-
рење да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак (не старије од шест месеци од дана 
објављивања конкурса), доказ о поседовању доз-
воле за рад (лиценцу), односно положен стручни 
испит (оригинал или оверена фотокопија). Кан-
дидати у складу са чланом 154. став 2. попуња-
вају пријавни формулар који преузимају са зва-
ничне интернет адресе Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Доказ о испуњењу 
услова здравствене и психофизичке способности 
- лекарско уверење доставља се пре закључења 
уговора о раду. Пре доношења одлуке о избо-
ру, кандидати који уђу у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши Национална служ-
ба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ДУШКО РАДОВИЋ”

11253 Сремчица, Томаса Едисона 3
тел. 011/262-6400

Наставник математике
12 часова недељно,  

са 65% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова 
наставника математике може бити примљен кан-
дидат који испуњава поред општих услова про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да 
испуњавају и посебне услове предвиђене чла-
ном 139 став 1. тачка 1), 2), 3), 4) и 5) и чланом 
140 став 1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - 
др. закон и 6/2020): поседује одговарајуће обра-
зовање: 1) на студијама другог 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, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; поседује 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-

летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: 1) попуњен пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, са 
одштампаним пријавним формуларом. 2) доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рође-
них - не старија од 6 месеци); 3) оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; 4) оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (уколико га поседу-
је); 5) доказ о неосуђиваности прибавља сам 
кандидат и саставни је део пријаве на конкурс 
(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 система образовања и васпи-
тања (не старије од 6 месеци)); 6) доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; 7) доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду; 
8) радну биографију. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
ће извршити Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступа-
ка, а пре доношења одлуке о избору. Одлуку о 
избору кандидата доноси Конкурсна комисија 
након обављеног разговора са кандидатима који 
испољавају прописане услове и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве треба послати на адресу: Томаса Едисона 3, 
са назнаком „За конкурс” или лично на наведе-
ну адресу у секретаријату школе, сваког радног 
дана од 08.00 до 14.00 часова, у року од 8 дана 
од објављивања конкурса. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона: 011/2626-400.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу научну 
област инжењерска Геометрија 
- теорија, геометријска обрада и 
презентација у грађевинарству
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: општи услови: VIII степен стручне 
спреме, докторат из уже научне области којој 
наставни предмет припада. Остали услови: 
кандидати који конкуришу, поред општих усло-
ва, треба да испуњавају и услове предвиђе-
не одредбама Закона о високом образовању, 
Статута Универзитета у Београду и Статута 
Грађевинског факултета Универзитета у Бео-
граду, као и других општих аката Универзитета 
и Факултета. Уз пријаву доставити биографију 
са подацима о досадашњем раду, списак науч-
них радова и оверен препис диплома. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће се узети у разматрање.



   |  Број 884 | 03.06.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs46

Наука и образовање

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ 

„СВЕТИ САВА” - УМКА
11260 Умка, Милије Станојловића 30

тел/факс: 011/8026-856

Дефектолог васпитач
у дому ученика у посебним условима

9 извршилаца

Васпитач
у дому ученика у посебним условима

Кувар посластичар
у посебним условима

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Организатор попуне капацитета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски 
факултет. 

Медицинска сестра
у посебним условима

4 извршиоца

УСЛОВИ: здравствена струка - педијатријска 
сестра /техничар.

Возач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, Б и Д кате-
горија. 

Спремачица
у посебним условима

4 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање, I степен стручне 
спреме.

Нутрициониста

УСЛОВИ: виши нутрициониста дијететичар.

Помоћни радник у кухињи  
/ помоћни кувар

у посебним условима

УСЛОВИ за сва радна места: У радни однос 
ради обављања послова из тачке 1-9 може бити 
примљен кандидат који испуњава услове пред-
виђене чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања, Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама 
за ученике лако ментално ометене у развоју 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 1/95, 
24/2004, 10/2009, 2/2012 и 11/2016), Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној шко-
ли за ученике са сметњама у развоју и инвали-
дитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 17/2018), Правилником о организацији и 
систематизацији послова ШОСО „Свети Сава”, 
Каталогом радних места: да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међуна-

родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије, да зна срп-
ски језик - образовно-васпитни рад се остварује 
на српском језику. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: 1. попуњен и одштам-
пан пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, 2. диплому или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, 3. доказ из казнене евиденције МУП-а, 
односно уверење о неосуђиваности или оверена 
фотокопија (не старије од 6 месеци, као и доказ 
надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак), 4. уверење о држављан-
ству - оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци, 5. извод из матичне књи-
ге рођених - оригинал или оверена фотокопија 
са холограмом, 6. доказ о познавању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (уко-
лико је образовање завршено на страном јези-
ку); 7. лекарско уверење - доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност са децом 
и ученицима, изабрани кандидати ће доставити 
пре закључења уговора; 8. доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина - доказ или потвр-
да високошколске установе, члан 142. Закона; 
9. лична биографија са контакт подацима кан-
дидата. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује директор. У поступку спровођења 
конкурса, кандидати изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошки тест способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса - огласа 
у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
доставити лично или на адресу: Школа за основ-
но и средње образовање са домом „Свети Сава”, 
Милије Станојловић 30, 11260 Умка, са назнаком 
„За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Објављује конкурс, за избор:

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Урбанизам
на Департману за урбанизам, на 

одређено време од 5 година

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Архитектонске конструкције
на Департману за архитектонске 
технологије, на одређено време  

од 5 година 

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 
Архитектонско конструктерство и 

конструктивни системи
на Департману за архитектонске 
технологије, на одређено време  

од 5 година

Наставник у звање доцент за ужу 
уметничку област Архитектонско 

пројектовање
на Департману за архитектуру, на 

одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени 
су Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/17 и 95/18 - аутентичнотумачење), чланом 
74. Законa о високом образовању („Сл. гласник 

РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18 и 67/19), 
Статутом Универзитета у Београду („Гласник 
УБ”, бр. 201/18, 207/19 и 2013/20), Правилни-
ком о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Глас-
ник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
203/18), Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник 
УБ”, бр. 200/17 и 210/19), Статутом Универзи-
тета у Београду - Архитектонског факултета 
(„Сл. билтен АФ”, бр. 119/18), Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника на Факултету („Сл. 
билтен АФ”, бр. 120/19) и Правилником о мини-
малним условима за стицање звања наставни-
ка на Универзитету у Београду - Архитектон-
ском факултету („Сл. билтен АФ”, бр. 115/17). 
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 
библиографија (списак радова), оверене копије 
диплома, оверена копија уверења о држављан-
ству, подносе се на адресу: Универзитет у Бео-
граду - 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.

ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА  
ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО

11000 Београд, Мајке Јевросиме 15
тел. 011/3282-870

Професор струковних студија за ужу 
научну област Правне науке

УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове 
предвиђене чланом 73, 74. Закона о високом 
образовању Републике Србије („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018). 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова (биографија - ЦВ, оверена фотокопија 
дипломе, списак научних и стручних радова, 
уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених) доставити на наведену адресу 
школе. Кандидати могу послати своју биогра-
фију на e-mail: sekretarijat@vssp.edu.rs. Непот-
пуне и неблаговремене поднете пријаве неће 
се узети у обзир. Детаљне информације можете 
добити на телефон: 011/3282-870.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАЈИНЦИ”
11000 Београд, Илије Петровића 12

тел. 011/3940-310

Наставник физике
са непуним радним временом 80%

Школски педагог
са 50% радног времена 

Библиотекар
са 50% радног времена 

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице под условима прописаним чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” број 88/17): 1) да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника за рад у основној школи („Сл. 
гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 
10/2016, 2/2017 и 3/2017); 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђивано пра-
воснажном 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 
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лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање 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 међународ-
ним 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 васпитно-образовни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Уз пријавни формулар са званичне интер-
нет странице, са биографијом потребно је да 
кандидат достави школи: оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег степена и врсте струч-
не спреме; доказ о положеном испиту из психо-
логије и педагогије у току студија или доказ о 
положеном стручном испиту/испиту за лиценцу 
или други доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова којих најмање по 6 бодова из 
психолошких педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова - издато 
од одговарајуће високошколске установе ориги-
нал или оверена фотокопија; уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из члана 139. став 1. тачка3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија, не старија од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених издат на прописаном 
обрасцу са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија); 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 са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе, односно доказ о поло-
женом испиту из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима - лекарско уверење, подноси се пре 
закључења уговора о раду. Сва документа се 
прилажу у оригиналу или као оверене фотоко-
пије. Неће се разматрати пријаве које су небла-
говремене, непотпуне, уз које нису приложе-
ни докази који се траже конкурсом као и оних 
кандидата који не испуњавају услове у погледу 
врсте и степена стручне спреме. Пријавни фор-
мулар, биографију, конкурсом тражене доказе о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс за радни 
однос”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, преко телефона: 
011/3941-826.

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71

тел. 011/2850-779

Чистачица

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос пред-
виђени су чланом 139. став 1. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС” бр. 88/17, 2718 - др. закони, 10/19 
и 6/2020) и то; 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање, 1. степен стручне спреме, основ-
но образовање; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да је држављанин 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос пред-
виђени су чланом 139. став 1. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 2718 - др. закони, 10/19 
и 6/2020) и то; 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање, 4. степен стручне спреме, електро-
техничке школе; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да је држављанин 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на 
конкурс поднесу: оверену фотокопију дипломе 
одговарајућег степена и врсте стручне спреме; 
уверење о неоосуђиваности правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће; за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија), доказ 
о познавању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад подноси канди-
дат који није стекао образовање на српском 
језику, а доказ о томе треба да буде издат од 
стране установе надлежне за издавање таквих 
докумената. Попуњен пријавни формулар (дос-
тупан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
www.mpn.gov.rs), писану сагласност (у слобод-
ној форми) да су сагласни да се лични пода-
ци доставе надлежној Националној служби за 
запошљавање ради упућивања на психолошку 

процену за рад са децом и ученицима. Докази о 
испуњености услова који су предвиђени чл. 139. 
став 1. Закона о основама система образовања 
и васпитања из тачке 1, 3, 4 и 5. подносе се уз 
пријаву на конкурс, доказ из тачке 2. пре закљу-
чења уговора о раду. Докази које кандидат под-
носи могу бити у оригиналу или фотокопији, 
која је оверена код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложене фотокопије 
докумената могу да буду оверене у судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларија-
ма судова односно општинским управама као 
поверени посао). Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа на адресу: Осма београд-
ска гимназија, Грчића Миленка 71, 11000 Бео-
град, телефон: 011/2850-779, са назнаком „За 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”
11000 Београд, Јове Илића 2

тел. 011/2467-290

Наставник техничког и 
информатичког образовања

УСЛОВИ: Општи услови: кандидат треба да 
испуњава услове из чл. 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („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 правос-
нажном 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 при-
мање мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси се пре 
закључења уговора о раду. 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. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20) и услове из Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19) и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање: 1) стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије,мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
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, мултидисципинар-
не, 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 најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. 
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да достави: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверен препис/ 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за наве-
дена кривична дела из чл. 139. ст. 1 тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (оригинал или оверена фотокопија не 
старији од 6 месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија не старији од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених са холограмом; уве-
рење надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, подигнута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (ори-
гинал или оверена фотокопија не старији од 6 
месеци); доказ о знању српског језика, на коме 
се остварује образовно-васпитни рад доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику; радну и личну 
биографију. 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 запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење), доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и одштам-
пани формулар заједно са документацијом 
доставља поштом на адресу: ОШ „Карађорђе”, 
Јове Илића 2, 11040 Београд са назнаком „За 
конкурс”. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „ 
Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације могу се добити позивом на телефон 
011/2467-290.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДАНИЛО КИШ”
11000 Београд, Генерала Штефаника 6

тел. 011/7856-845

Наставник информатике и 
рачунарства

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 
24. Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење) у радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава и услове прописане чла-
ном 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18, 10/2019): - да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка за рад у основној школи („Сл. гласник 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): 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 

кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
- да има држављанство РС; да зна језик на коме 
се оставрује васпитно-образовни рад (односи се 
на кандидате који образовање нису стекли на 
српском језику).

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријем-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. 1. Уз пријемни формулар (са 
званичне интернет странице), потребно је да 
достави школи: 1. радну и личну биографију са 
адресом и контакт телефоном - ЦВ; 2. овере-
ну фотокопију дипломе одговарајућег степена 
и врсте стручне спреме (оверену фотокопију да 
није старија од 6 месеци); кандидат који има 
високо образовање стечено на студијама другог 
степена доставља оверену копију дипломе дру-
гог степена и оверену копију дипломе основних 
академских студија; 3.Уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривична 
дела из чл. 139. став 1. тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (ориги-
нал или оверена фотокопија да није старије од 
6 месеци) из МУП-а; 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија да није ста-
рије од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге 
рођених издат на прописаном обрасцу са холо-
грамом(оригинал или оверена фото- копија да 
није старије од 6 месеци). Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима - лекарско 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 разма-
трање. Пријавни формулар са конкурсом тра-
жене доказе о испуњавању услова доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
на горе наведену адресу са назнаком „За кон-
курс за радно место______________”. Контакт 
телефон: 011/7856-845.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БОРА СТАНКОВИЋ”

11000 Београд, Паунова 19а

Рок за пријаву на конкурс за секретара шко-
ле, кувара, наставника технике и технологије, 
стручног сарадника-психолога школе, чистачи-
це и наставника хемије објављен 11.03.2020. 
продужава се 30 дана од дана престанка ван-
редног стања, односно до 06. јуна 2020. годи-
не, а у складу са Уредбом о примени рокова 
у управним поступцима за време ванредног 
стања и у складу са Инструкцијама Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање.Пријавни формулар и кон-
курсом тражене доказе о испуњавању услова 
доставити на горе наведеној адреси са назна-
ком: „За конкурс за _______”. Контакт телефон: 
011/3983-590.

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Станка Враза 63

Координатор наставне базе
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор 
стоматологије, са претходно сстеченом средњом 
медицинском школом. Кандидат мора да има: 
психичку, физичку и здравствену способнист 
за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-

на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; (извод из казнене 
евиденције МУП-а); да има држављанство Репу-
блике Србије; и да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Рок за пријављивање на конкурс је осам 
(8) дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Кандидати уз пријавни формулар 
достављају документацију (у овереној копији). 
Докази о испуњености услова из текста конкурса 
су саставни део пријаве на конкурс, сем доказа о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима који се прибавља 
пре закључења уговора о раду. Пријаве слати 
поштом, на адресу Зуботехничке школе, Станка 
Враза 63, Општина Звездара, 11050 Београд.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Редовни професор за ужу научну 
област Биохемија и молекуларна 

биологија
на Катедри за биохемију и молекуларну 
биологију у Институту за физиологију и 

биохемију „Иван Ђаја”

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из науч-
не области за коју се бира, непостојање сметње 
из члана 72. став 4. Закона о високом образо-
вању и отали услови утврђени чланом 74. Зако-
на о високом образовању. Пријаву са биогра-
фијом, овереним преписом дипломе и списком 
и сепаратима научних и стручних радова доста-
вити Архити Факултета, на наведену адресу, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДРАЖЕВАЦ”
11506 Дражевац, Дражевачка 146

тел. 011/ 8780-114

Наставник предметне наставе - 
физика

са 60% радног времена

Домар - мајстор одржавања
са 50% радног времена

Чистачица
у издвојеном одељењу Баљевац,  

са 55% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
законом и то: 1. за наставника да има одгова-
рајуће образовање - у складу са чл. 139, 140, 
142. и 144. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи и то: да је стекао 
одговарајуће високо образовање: а) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), б) високо образовање 
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на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. 2. за радно 
место домар - мајстор одржавања поред усло-
ва из чл. 139 акона о основама система обра-
зовања и васпитања, кандидат треба и да је 
стекао одговарајуће средње образовање: а) из 
области електротехнике или машинске струке, 
пожељно радно искуство, б) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, в) да није осуђиван пра-
воснажном 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 при-
мање 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 санк-
цију, и за за које није, у складу са Законом,ут-
врђено дискриминаторно понашање од стране 
кандидата, г) Поседовање држављанства Репу-
блике Србије, д) Знање српског језика и јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, 3. за радно место чистачица у издвојеном 
одељењу Баљевац, поред услова из чл. 139 
акона о основама система образовања и вас-
питања, треба и да је стекао основно образо-
вање- основна школа, б) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, в) да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за за које није, у складу са Законом,ут-
врђено дискриминаторно понашање од стране 
кандидата, г) Поседовање држављанства Репу-
блике Србије, д) знање српског језика и језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар (налази се на сајту Минис-
тарства просвете) доставити: писану био-
графију, оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми, оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), оверена копија извода из матичне 
књиге рођених (са холограмом,оригинал или 
оверена фотокопија), доказ о неосуђиваности 
(правоснажном пресудом за кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање 
из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - уверење 
МУП-А; Уверење надлежног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак, доне-
та наредба о спровођењу истраге, подигнута 
оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од 6 месеци); оверену 
копију доказа о положеном испиту за лицен-
цу или уверења о положеном стручном испиту, 
очитану личну карту, доказ о познавању српс-
ког језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). 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 имено-
вана 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 
ученицима коју врши Национална служба за 

запошљавање, о чему ће кандидати бити бла-
говремено обавештени. Комисија након прије-
ма 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 испуњености услова за пријем у 
радни однос достављају се у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на адресу школе: 
Основна школа „Дражевац”, Дражевачка 146, 
11506 Дражевац, тел. 011/8780-114 Неблаго-
времене 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 „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”
11070 Нови Београд, Војвођанска 61

тел. 011/627-71-72

Наставник предметне наставе - 
математика

Наставник предметне наставе - 
физика

са 50% радног времена

Чистачица

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду, 
потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане чл. 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и то да: 
1. има одговарајуће образовање, за наставнике 
је прописано чл. 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и чл. 2. ст. 1. Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, 
а за чистачицу одговарајуће образовање је 
завршена основна школа, 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 
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 кривично дело при-
мање 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 међународ-
ним 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 срп-
ски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Доказ о испуњености услова из т. 
1, 3, 4 и 5. подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из т. 2. (лекарско уверење) пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије (http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc), а потребну документацију, 
заједно с одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи попуњен и одштампан пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије, диплому о стеченом образовању - 
оверена фотокопија, уверење МУП-а СР Србије 
о неосуђиваности и о непостојањудискрими-
наторног понашања, не старије од 6 месеци - 
оригинал или оверена фотокопија, уверење о 

држављанству, не старије од 6 месеци - ориги-
нал или оверена фотокопија, извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу 
са холограмом - оригинал или оверена фотоко-
пија, уколико диплома није издата на српском 
језику, потврду да зна српски језик, а за лица 
која нису стекла образовање на српском јези-
ку доказ о положеном испиту из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе - оригинал или оверена фотокопија. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија именава-
на одлуком директора школе. Решење о избору 
кандидата по објављеном конкурсу донеће се 
у складу са чл. 154. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Подаци који се 
прикупљају од кандидата биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности. Пријаве слати на наведе-
ну адресу са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА „БОШКО БУХА”
Београд, 21. дивизије 31

тел. 011/2417-174
e mail: boskobuha@eunet.rs

Дефектолог наставник у посебним 
условима - олигофренолог

2 извршиоца

УСЛОВИ: На основу члана 139. и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 6/2020),у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и васпитача у основ-
ној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом школи за ученике са сметњама 
у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 17/2018) и Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у основној школи „Бошко Буха”, услови за рад 
на радном месту дефектолога наставника у 
посебним условима - олигофренолога су: одго-
ворајуће образовање: дипломирани дефекто-
лог - олигофренолог, мастер дефектолог који 
је на основним академским студијама завршио 
студијски програм специјална едукација и реха-
билитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју; лице које испуњава услове из члана 
3. и 4. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и васпи-
тача у основној школи за ученике са сметњама 
у развоју и инвалидитетом; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном 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 при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да су држављани 
Републике Србије; да знају језик на коме се ост-
варује образовни-васпитни рад.

Дефектолог наставник у посебним 
условима - специјални педагог за 

рад у продуженом боравку
2 извршиоца

УСЛОВИ: На основу члана 139. и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
- „Сл. гласник РС”, у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за 
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Наука и образовање

ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том, Правилником о организацији и системати-
зацији послова у основној школи „Бошко Буха”. 
Услови за рад на радном месту дефектолога 
наставника у посебним условима - специјал-
ног педагога у продуженом боравку су: одго-
варајуће образовање: дипломирани специјални 
педагог, дипломирани дефектолог мастер који 
је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Превенција и третман поре-
мећаја понашања; лице које испуњава услове 
из члана 3. и 4. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” број 17/2018); 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 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 насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да су држављани Републике Србије; 
да знају језик на коме се остварује образов-
ни-васпитни рад.

Медицинска сестра у посебним 
условима

УСЛОВИ: Услови за рад на радном месту меди-
цинска сестра у посебним условима: средње 
образовање здравствене струке у трајању од 
четири године у складу са одговарајућим Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и васпитача у основ-
ној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, број 17/2018). Кандидати треба да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; да су држављани Републике Србије; да 
знају језик на коме се остварује образовно вас-
питни рад.

Наставник предметне наставе 
у посебним условима - музичка 

култура
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139. И 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020) 
и 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, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020) 
и то: да има одговарајуће образовање, у складу 
са чланом 140. Закона, односно: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије) и то: а) студије другог 
степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена који комбинује целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука); 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка, васпитача и стручних сарадника. Кандидати 
треба да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није у складу 
са законом утвршено дискриминаторно пона-
шање; да су држављани Републике Србије; да 
знају језик на коме се остварује образовно вас-
питни рад.

Наставник предметне наставе у 
посебним условима - физичко 

васпитање и спорт
са 65% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020) 
и 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, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020) 
и то: да има одговарајуће образовање, у скла-
ду са чланом 140. Закона, односно: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије) и то: а) студије другог 
степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, васппитача и 
сзтручних сарадника и то: професор физичког 
васпитања, професор физичке културе, дипло-
мирани педагог физичке културе, професор 
физичког васпитања - дипломирани организа-
тор спортске рекреације, дипломирани профе-
сор физичког васпитања и спорта, мастер про-
фесор физичког васпитања и спорта, мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет). 
Кандидати треба да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани правоснажном пре-

судом за кривично дело за које је изречена каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривично дело насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није у складу са законом утвршено дискрими-
наторно понашање; да су држављани Републи-
ке Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: посебни услови рада за сва радна 
места: рад у школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом. За сва радна места: 
докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
ппуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној страници Министарства Просвете, 
науке и технолошког развоја; оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спре-
ма; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 
месеци); уверење о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци); радна биографија (ЦВ); доказ о 
здравственој споспобности за рад са ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или фотокопији која је 
оверена код јавног бележника. Фотокопије које 
нису оверене од надлежног органа неће се раз-
матрати. Разматраће се пријаве кандидата које 
су благовремене, потпуне, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашено радно место. Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или слати на 
адресу: Основна школа „Бошко Буха”, 21. диви-
зије 31, 11000 Београд. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”
11000 Београд, Косовска 19

тел. 011/3238-688

Конкурс објављен дана 18.03.2020. године 
у листу „Послови”, за следећа радна места: 
наставник разредне наставе, наставник пре-
дметне наставе - физика, секретар установе, 
спремачица, спремачица са 67% радног време-
на, продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс 30 дана од дана престанка ванредног 
стања, односно до 11. јуна 2020. године.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
11000 Београд, Крупањска 3

Наставник историје

Наставник сродних стручних 
предмета за предмете Основи 
технологије и конзервације и 

Технике зидног сликарства

Наставник историје уметности

Наставник хемије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: стечено високо образовање: (1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
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за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (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 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 основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. 1. Кандидати за наставника историје 
према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника из оппштеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 8/2015, 11/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 
13/2018 и 7/2019). 2. Кандидати за наставника 
сродних стручних предмета за предмете Осно-
ви технологије и конзервације и Технике зид-
ног сликарства према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним умет-
ничким школама у подручју рада Култура, умет-
ност и јавно информисање („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 
2/2017 и 9/2019), 3. Кандидати за наставника 
Историје уметности према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
уметничким школама у подручју рада Култу-
ра, уметност и јавно информисање („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 
11/2016, 2/2017 и 9/2019), 4. Кандидати за 
наставника Хемије према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника из оппште-
образовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016 - 
испр., 13/2016, 2/2017,13/2018 и 7/2019).

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: средње образовање машинског, 
информатичког или електротехничког усме-
рења у трајању од 4 године или специјалистич-
ко образовање машинског, информатичког или 
електротехничког усмерења.

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма (доказ се подноси пре закључења уговора 
о раду); да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићенх међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно 
васпитни рад. Кандидати подносе следећу доку-
ментацију: 1) одштампан и попуњен пријав-

ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; 2) оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; 3) доказ да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање - уверење из МУП-а (не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверена фото-
копија); 4) уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); 5) извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
6) доказ о знању српског језика (кандидати који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику не подносе овај доказ); 7) радну биогра-
фију. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата, Конкурсна коми-
сија ће извршити ужи избор кандидата које ће 
упутити у Националну службу за запошљавање 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. О времену и месту провере 
упућени кандидати ће бити накнадно обавеште-
ни. Неће се разматрати пријаве без пријавног 
формулара, пријаве које су неблаговремене, 
непотпуне, уз које нису приложени докази који 
се траже конкурсом и оних кандидата кој не 
испуњавају услове у погледу врсте и степена 
стручне спреме. Такође неће се разматрати 
пријаве у којима није тачно назначено за које 
радно место кандидат конкурише (за свако рад-
но место доставити посебан пријавни форму-
лар). Школа нема обавезу да доказе поднете уз 
пријаве враћа кандидатима који нису изабрани. 
Пријаве са потребном документацијом подно-
се се у затвореној коверти, на наведену адресу 
школе, лично, радним данима од 08.30 до 15.00 
часова, или препоручено поштом са назнаком 
„За конкурс за посао”.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

11000 Београд, Милана Ракића 33

Конкурс објављен у публикацији „Послови” бр. 
883 за наставника математике, српског језика и 
књижевности и радника на одржавању хигије-
не - чистачице, који је објављен у вашем листу 
„Послови” бр. 883. дана 27.05.2020. године. 
У тексту конкурса изостављен је један део и 
треба да стоји: „Уз пријаву на конкурс канди-
дати за наставника математике, српског јези-
ка и књижевности су дужни да доставе (поред 
наведених доказа у објављеном конкурсу) и 
потврду (уверење) високошколске установе о 
образовању из психолошких, педагошких мето-
дичких дисциплина стечених на високошколској 
установи у току студија, или након дипломи-
рања, 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 пре-
носа бодова (уколико кандидат има), (оригинал 
или оверена копија) (што недостаје у тексту 
конкурса. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи Конкурсна комисија коју именује 
директор и која утврђује испуњеност услова 

кандидата за пријем у радни однос (што недос-
таје у тексту конкурса). Комисија врши ужи 
избор кандидата чије су пријаве благовремене, 
потпуне и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, и упућује на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на контакт телефоне или мејл адресе 
које су навели у својим пријавама (што недос-
таје у тексту конкурса). Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити обавеште-
ни на контакт телефоне или мејл адресе које 
су навели у својим пријавама (што недостаје у 
тексту конкурса).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПОЛЕТАРАЦ”

Барајево, Светосавска 83
тел. 011/7872-130

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве предвиђене чланом 139. и чл. 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020): А/ 1. има одогварајуће образовање, 
2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 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 кривич-
на дела насиља у породици,одузимања мало-
летног лица,запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе,против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом,без обзира на изре-
чену кривичну санкцију ,и да за њега није, у 
складу са законом,утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад. Б/ Као и да је стекао 
одговарајуће високо образовање: 1. на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) на студијама другог 
степена из анучне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
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 чети-
ри године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог чл. 
140. мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Изузетно, наставник и васпитач јесте лице 
са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. Дуж-
ност директора предшколске установе може 
да обавља лице које има: образовање из чл. 
140. ст. 1. и 2. овог закона за васпитача или 
стручног сарадника, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 8 
година рада у предшколској установи на посло-
вима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања. Дужност директора 
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предшколске установе може да обавља и лице 
које има: одговарајуће образовање из члана 
140. став 3. овог закона за васпитача, дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Кандидат треба да има положен испит 
за директора (лиценца за дирекора). Изабрани 
директор који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност. Директор се бира 
на период од 4 године.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар тре-
ба да достави: биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби и прегледом програма 
рада установе, доказ да поседује одговарајуће 
образовање (оригинал или оверену фотокопију 
дипломе), доказ о положеном испиту за лицен-
цу (оригинал или оверену фотокопију), доказ о 
знању српског језика (достављају само канди-
дати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику, у том случају кандидат дос-
тавља писани доказ да је положио српски језик 
по програму високошколске установе-оригинал 
или оверену фотокопију), потврду о радном 
стажу - најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања, сходно члану 
140 став 1 и 2 и најмање 10 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања, 
сходно члану 140 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ника РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20)(ори-
гинал), доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца,као и за кривична дела насиља 
у породици,одузимања малолетног лица,за-
пуштање 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 пра-
вом,без обзира на изречену кривичну санкцију 
,и за које није у складу са законом,утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење/потврда 
из МУП-а, не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија), доказ да против кандида-
та није подигнута оптужница за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - потврда/
уверење надлежног суда (оригинал или оверену 
фотокопију - не старије од 6 месеци), доказ да 
је држављанин Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију - не старије од 6 месеци), 
извод из књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију-не старије од 6 месеци), доказ 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима доставља 
кандидат пре закључења уговора о раду (ори-
гинал или оверен фотокопија), доказ о обуци и 
положеном испиту за директора устанве (ори-
гинал или оверену фотокопију), пријава која не 
садржи доказ о положеној обуци и испиту за 
директора неће се сматрати непотпуном, па ће 
изабрани кандидат бити у обавези да положи 
испит за директора у законском року, кандидат 
који је претходно обављао дужност директо-
ра предшколске установе дужан је да достави 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Кан-
дидат који се пријављује на радно место дирек-
тора попуњава пријавни формулар (образац на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља установи. Пријава на 
конкурс обавезно садржи податке о кандидату 

(име, презиме, адреса пребивалишта, контакт 
телефон). Пријава са потребном докуметацијом 
подноси се у затвореној коверти, са назнаком: 
„Конкурс за директора предшколске установе”. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана његовог објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у разматрање. Документација 
се може доставити лично или поштом на горе 
наведену адресу. Предшколска установа нема 
обавезу да пријављеном кандидату враћа доку-
ментацију. Ближа обавештења се могу добити 
на број телефона: 011/7872130.

ОШ „20. ОКТОБАР”
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 138

тел. 011/615-60-59

Наставник ликовне културе
са 70% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140. ст. 1. и 2. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи и да испуњава услове прописане чл. 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања.

Чистачица
са 63% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има основно обра-
зовање, односно завршену основну школу (и 
степен стручне спреме) у складу са Правилни-
ком о организацији и систематизацији посло-
ва у ОШ „20. октобар” и да испуњава услове 
прописане чл. 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Чланом 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прописано је да у 
радни однос у установи може да буде примљено 
лице које 1. има одговарајуће образовање, 2. 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима, 3. није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4. има држављан-
ство Републике Србије, 5. зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Доакзи о испуњености услова под 1. и 3.-5. 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под 
2. прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику. Доказ о здравстве-
ној способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се преузима на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју именује директор школе посеб-
ним решењем. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 

кандидата који се упућују на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Уз пријавни формулар кандидати достављају 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци), уверење о 
неосуђиваности издато од стране МУП-а Србије 
(не старије од 6 месеци), доказ о знању српаког 
језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад, уколико образовање није стечено на српс-
ком језику. Пријаве доставити лично или путем 
поште на наведену адресу.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
11000 Београд, Хаџи Милентијева 62

тел. 011/2433-025

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање: 
четврти степен стручне спреме и знање рада 
на рачунару, 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. 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 пријаву на 
конкурс кандидати, поред биографије треба да 
приложе (у оригиналу, или оверене копије, не 
старије од шест месеци): диплому о стеченом 
образовању, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених; доказ о неосуђива-
ности. Пријаве слати на наведну адресу Школе, 
са назнаком „за конкурс”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 82

тел. 2460-361

Наставник предметне наставе 
рачунарства и информатике

Наставник предметне наставе 
рачунарства и информатике

60% радног времена 

Наставник предметне наставе 
физике

60% радног времена 
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Домар школе

Спремачица
6 извршилаца

УСЛОВИ: Сви кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 139, а наставници пре-
дметне наставе и услове из чл. 140 став 1. и 
2, чл. 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
10/19, 6/20) и образовање у складу са Правини-
ком о степену и врсти образовања наставника 
,стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17); домар услове из 
чл. 33 и спремачице из чл. 34 Правилника о 
систематизацији радних места у XII београдској 
гимназији. Кандидат уз пријаву доставља сле-
деће доказе о испуњености услова: 1) попуњен 
и одштампан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, 2) кратка биографија 
са контакт подацима кандидата; 3) оверене 
фотокопије документа о одговарајућем образо-
вању: за наставнике оверена копија дипломе о 
одговарајућем високом образовању и оверена 
копија доказа о: 1. образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
ном на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова или 2. положе-
ним испитима из педагогије и психологије у 
току студија или 3. положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу, а ако кандидат нема 
образовање под тач. 2 обавезан је да у року од 
једне а највише две године од дана пријема у 
радни однос стекне образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина из 
тач.1 као услов за полагање испита за лиценцу, 
за домара: оверена копија сведочанства о завр-
шеном средњем образовању грађевинске, елек-
тротехничке или машинско-металске струке; 
за спремачицу: оверена копија сведочанства о 
завршеној основној школи. 4)уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће; за 
кривично дело примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање  
- издато од МУП-а (издато по објављивању кон-
курса); и уверење суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак нити истрага 
за кривична дела из чл. 139 ст. тач. 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(издато по објављивању конкурса); 5) оригинал 
или оверена копија уверења о држављанству 
Републике Србије, 6) ако одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику доказ о 
знању српског језика. Лекарско уверење подно-
си изабрани кандидат, пре потписивања уговора 
о раду.

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да кандидат има високо образо-
вање из области економије стечено на: студија-
ма другог степена, мастер академске студије, 
мастер струковне студије, на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 

до 10.09.2005. године, да има држављанство 
Републике Србије, да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће; 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, да зна српски језик, да зна да ради 
на рачунару. 

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да прило-
же: 1) попуњен и одштампан пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 2) 
диплому о стеченом образовању 3) уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), 4) 
извод из казнене евиденције МУП-а РС (издат 
после објављивања конкурса или најраније 
3 месеца пре објављивања конкурса), 5) уве-
рење из надлежног суда да се против канди-
дата не води кривични поступак (издато после 
објављивања конкурса или најраније 3 месеца 
пре објављивања конкурса), 6) извод из матич-
не књиге рођених. Сва документа прилажу се у 
оригиналу или овереном препису. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
прибавља кандидат који буде узабран, пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата које упућује на прет-
ходну проверу психофизичких способности за 
рад са ученицима, коју врши надлежна служба 
за запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве са потребном документацијом подносе 
се непосредно или путем препоручене поште на 
адресу школе, са назнаком „Конкурс за пријем у 
радни однос”. Сва потребна обавештења може-
те добити од секретара школе на тел. 011/2460-
361. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

Обреновац, Цара Лазара 2
тел. 011 8723 640

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник техничког и 
информатичког образовања

2 извршиоца

Наставник српског језика

Наставник физике

Наставник информатике

Наставник музичке културе
са 65% радног времена

Наставник хемије
са 50% радног времена

Наставник математике
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24. став 1. Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 113/17) треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чланом 139. и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20) и посебне услове предвиђене Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); 1) одговарајуће 
високо образовање стечено, (1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: 1. студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 2. 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; (2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лица која испуња-
вају услове из тачке 1. подтачка 2. морају да 
имају завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3) да није осуђи-
ван 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 кри-
вично 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за за које није, у 
складу са Законом утврђено дискриминаторно 
понашање, 4) да има држављанство Републике 
Србије, 5) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (образов-
но-васпитни рад се остварује на српском јези-
ку). Докази о испуњености услова из тачака 1. 
3. 4. и 5. саставни су део пријаве за конкурс 
и подносе се у виду оверених фотокопија, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати треба обавезно да 
доставе следећа документа: 1. попуњен пријав-
ни образац - формулар објављен на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2. оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченом одго-
варајућем високом образовању, 3. доказ, не 
старији од 6 месеци, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за за које није, у складу са 
Законом утврђено дискриминаторно понашање; 
4. уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију не старије 
од 6 месеци); 5. доказ о познавању српског 
језика, издат од стране високошколске установе 
надлежне за издавање таквих докумената, уко-
лико кандидат није стекао диплому на српском 
језику (образовно-васпитни рад се остварује на 
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српском језику); 6. оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених. Кан-
дидати наведену документацију достављају на 
адресу ОШ „Јован Јовановић Змај”, Цара Лаза-
ра 2, 11500 Обреновац, најкасније у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Кандида-
ти треба да уз одштампани пријавни формулар 
и наведену документацију, доставе и актуелни 
број фиксног или мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалишта. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Решење о избору кандидата донеће Конкурсна 
комисија, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе 
на број телефона 011/8723-640, у времену од 
8:30 до 12 часова.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

11276 Јаково, Бољевачка 2
тел. 011/8416-439, 8416-714

Оглас за радно место спремачице објављен у 
публикацији „Послови” број 883 од 27.05.2020. 
године мења се у делу броја извршилаца, тако 
да уместо два треба да стоји три (3) извршиоца.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11276 Јаково, Бољевачка 2
тел. 011/8416-439, 8416-714

e-mail: osjakovo@ptt.rs

Секретар

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане чланом 132. став 
2, чл. 139. и чл. 140. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће високо 
образовање из области правних наука у скла-
ду са чланом 140. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања: - на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, пецијалистичке ака-
демске студије) по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; - на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик; Докази 
о испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 5) 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави сле-
дећу документацију: кратку биографију (ЦВ); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења да није осуђиван 
(не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству РС 
(не старије од 6 месеци), оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, издатог на прописаном обрасцу са холо-
грамом. За лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту 
из српског језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
здравственој способности за рад са ученицима 
(уверење о здравственом стању) прилаже иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број телефона и тачну адресу пребивалишта 
кандидата. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе, која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са 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 кандидати-
ма. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријавни формулар са 
конкурсом траженим документима и доказима 
о испуњавању услова, доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса лично у 
секретаријат школе или на горе наведену адре-
су са назнаком - За конкурс - „Секретар школе”. 
Ближа обавештења о конкурсу могу се добити 
од секретара школе на телефон 011/8416-439. 
Подаци, који се прикупљају биће искоришће-
ни само у сврху обраде података у конкурсном 
поступку у складу са Законом о заштити подата-
ка о личности („Сл. гласник РС”, број 87/2018).

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ  
РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ  
ПРИЈАВА НА КОНКУРС 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НОВИ БЕОГРАД”
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 25

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја бр. 610-00-
326/2020-04 од 12.05.2020. године о конкурси-
ма објављеним пре или у току ванредног стања 
дајемо следеће обавештење: Продужава се рок 
за подношење пријава на конкурс објављен 
11.03.2020. године у публикацији „Послови” 
за пријем у радни однос на неодређено вре-
ме за радна места: наставник математике са 
61% радног времена - 1 извршилац и чистачи-
ца (спремачица) - 4 извршиоца. Рок за подно-
шење пријава на конкурс продужава се 30 дана 
од дана престанка ванредног стања, односно до 
06.06.2020. године.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну 
област Палеонтологија

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докто-
рат из научне области којој припада ужа науч-
на област. Остали услови утврђени одредбама 
члана 74. став 8. Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 73/2018, 
67/2019 и 6/2020) и одредбама члана 1, 6. и 24. 
Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Београду („Гласник Универзитета у Бео-
граду”, број 200 од 23.11.2017. године) у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Радни однос заснива се, са пуним 
радним временом, на одређено време. Пријаве са 
прилозима (биографија, списак стручних радова, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, доказ 
о учешћу на међународном или домаћем научном 
скупу, доказ о објављеном уџбенику или моно-
графији, изјаву о изворности, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству.

Ванредни професор за ужу научну 
област Површинска експлоатација 

лежишта минералних сировина

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докто-
рат из научне области којој припада ужа науч-
на област. Остали услови утврђени одредбама 
члана 74. став 8. Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 73/2018, 
67/2019 и 6/2020) и одредбама члана 1, 6. и 24. 
Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Београду („Гласник Универзитета у Бео-
граду”, број 200 од 23.11.2017. године) у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Радни однос заснива се, са пуним 
радним временом, на одређено време. Пријаве са 
прилозима (биографија, списак стручних радова, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, доказ 
о учешћу на међународном или домаћем научном 
скупу, доказ о објављеном уџбенику или моно-
графији, изјаву о изворности, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству.

Асистент за ужу научну област 
Елементи машинских и енергетских 

система

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент 
одговарајућих докторских студија који је сва-
ки од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање 8,00 или кандидат 
који има академски назив магистра наука коме 
је прихваћена тема докторске дисертације. 
Наведени услови утврђени су одредбама чл. 
84 ст. 1 и ст. 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018 и 67/2019 - др. закони). Доста-
вити пријаве са прилозима: биографија, спи-
сак стручних радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, уверење о уписаним доктор-
ским академским студијама или доказ о при-
хваћеној теми докторске дисертације за канди-
дате магистре, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству.

Асистент за ужу научну област 
Рударски радови, израда подземних 
просторија и рударски материјали

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент 
одговарајућих докторских студија који је сва-

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ки од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање 8,00 или кандидат 
који има академски назив магистра наука коме 
је прихваћена тема докторске дисертације. 
Наведени услови утврђени су одредбама чл. 
84 ст. 1 и ст. 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018 и 67/2019 - др. закони). Доста-
вити пријаве са прилозима: биографија, спи-
сак стручних радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, уверење о уписаним доктор-
ским академским студијама или доказ о при-
хваћеној теми докторске дисертације за канди-
дате магистре, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Петрологија

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави на сту-
дијама првог степена бира се студент мастер 
академских или специјалистичких академских 
студија, који је студије првог степена студија 
завршио са просечном оценом најмање 08,00. 
Наведени услови утврђени су одредбама чла-
на 83. став 1. Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017). Радни однос 
се заснива на одређено време од једне годи-
не са могућношћу продужења уговора за још 
једну годину у току трајања студија, а најду-
же до краја школске године у којој се студије 
завшавају.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, 
списак стручних радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, уверење о уписаним 
мастер академским студијама, извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држављан-
ству) доставити на адресу: Рударско-геолошки 
факултет, Ђушина 7, 11000 Београд, соба 107 у 
року од 15 дана од дана објавиљивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне 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

са 55% радног времена 

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се 
попуњен и одштампан преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у недељном листу 
„Послови”: оверена копија дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању - образовање 
наставника, васпитача и стр. сарадника из 
члана 140. и 142. ЗОСОВ-а, психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са ученици-
ма- лекарско уверење подноси само изабра-
ни кандидат пре потписивања уговора о раду, 
држављанство Републике Србије (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном 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 при-
мање 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 међународ-

ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење 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 објављи-
вања конкурса). Тестирање кандидата који су 
ушли у ужи избор у погледу психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са ученици-
ма организује школа код НСЗ, по истеку рока 
за пријављивање. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Документа-
цију донети лично или послати на адресу: Прва 
обреновачка основна школа, Милоша Обрено-
вића 169, 11500 Обреновац. Ближе информа-
ције на телефон: 011/ 8720 049.

ОШ „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ”
11250 Београд - Железник,  

Стјепана Супанца 15

Наставник разредне наставе
на одређено време због замене одсутног 

радника преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима пропи-
саним 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 здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за 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 обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује 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. 
тач. 1), 3)–5) овог члана саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар (налази се на сајту Минис-
тарства просвете) доставити: писану биогра-
фију, оверену копију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, оверену копију додатка дипломи 
са подацима о положеним испитима), оверену 
копију уверења 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), оверену копију доказа о 
положеном испиту за лиценцу или уверења о 
положеном стручном испиту очитану личну кар-
ту, доказ о познавању српског језика (осим кан-
дидата 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 закљу-
чења 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 подно-
шење пријава упућују на претходну проверу 

психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање, о чему ће кандидати бити бла-
говремено обавештени. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова за пријем у 
радни однос достављају се у затвореној ковер-
ти на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс за наставника разредне наставе”, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

XIII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11030 Београд, Љешка 47

тел. 3555-151

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: завршено средње образовање у 
трајању од 4 године, IV степен стручне спре-
ме: правни техничар, гимназијско образовање. 
Додатна знања: знање рада на рачунару. Кан-
дидати треба да испуњавају следеће услове 
прописане чл. 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18- др. закони, 10/19 и 6/2020), 1 да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 2. 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, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 3.да имају држављанство Репу-
блике Србије; 4. да знају српски језик и језик 
на коме се остварује образовно васпитни рад. 
Кандидати подносе следећу документацију: 
1. попуњен и одштампан пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС; 2. радну биографију; 3. оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; 4. уверење да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело утврђено 
чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (издато од стра-
не МУП-а, не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); 5. уверење о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија). 6. извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија, 
издат на прописаном обрасцу са холограмом); 
7. доказ о знању српског језика (достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику). Пре закључења 
уговора о раду, изабрани кандидат је у обаве-
зи да поднесе доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима 
(лекарско уверење-оригинал или оверену фото-
копију, не старије од шест месеци). Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са Законом о заштити података о лич-
ности. Пријаве се достављају на адресу: XIII 
београдска гимназија, Љешка 47, Београд, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве се подносе лично у секретаријату шко-
ле, радним данима од 10-12 часова или препо-
рученом поштом на адресу школе, са назнаком: 
„за конкурс”. Неблаговремене пријаве на кон-
курс као и пријаве са непотпуном и неовереном 
документацијом неће се узимати у разматрање.
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ОШ „КАРАЂОРЂЕ”
11251 Остружница, Вука Караџића 11

тел. 011/8071-264

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена и пробним 
радом од 6 месеци

УСЛОВИ: Учесници конкурса треба да испуња-
вају услове прописане чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
услове прописане Правилником о организацији 
и систематизацији послова ОШ „Карађорђе” 
у Остружници и то: 1. да имају одговарајуће 
образовање - средње образовање (смер: прав-
ни техничар, економски техничар, финансијски 
администратор, пословни администратор); 2. 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење о томе као доказ ,доставља канди-
дат који буде изабран пре закључења уговора 
о раду); 3. да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. 
да знају српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; 6. знање рада 
на рачунару. Кандидати уз попуњен пријавни 
формулар који преузимају са званичне интер-
нет странице. Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - http://www.mpn.gov.rs, 
треба да доставе следећа документа: 1. ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; 2. уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
3. доказ да кандидат није лице осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (члан 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања) - не старије од 6 месеци; 
4. доказ о познавању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
доставља се само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику; 5. пот-
писану биографију или ЦВ. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле која утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139.13579 
Закона о основама система образовања и вас-
питања у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема 

резултата психолошке процене способности за 
рад са 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. 
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаву са доказима о 
испуњености услова (потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром) доставити лично у просторији секретарија-
та школе, радним даном од 08.00 до 14.00 часо-
ва или на адресу школе ОШ „Карађорђе”, Вука 
Караџића 11, Остружница. Додатне информа-
ције на телефон школе: 011/80-71-264

ОШ „ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ”
Обреновац, Светог Саве 2

тел. 011/7721-131

Наставник математике
3 извршиоца

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник информатике и 
рачунарства

са 85% радног времена

Наставник српског језика
са 55% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: 1. 
поседује одговарајуће образовање у наведе-
ном занимању: 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 пред-
мет, односно групе предмета, (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, 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 најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005 године. Лице из тачке 1) подтачка (2) 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Зани-
мања за обављање наведених послова утврђе-
на су одредбама Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/2012-2/2020). 2. Поседује 
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, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично 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 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 се оства-
рује образовно-васпитни рад. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Кандидати 

попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним фор-
муларом достављају Школи. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: 1. попуњен и 
одштампан пријавни образац - пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, 2. доказ о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству- достављено уверење о 
држављанству не сме бити старије од 6 месе-
ци у односу на дан објављивања конкурса), 3. 
извод из матичне књиге рођених (са хологра-
мом, оригинал или оверена фотокопија), 4. ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о сте-
ченом образовању, 5. доказ о неосуђиваности 
(оригинал или оверена копија - не старији од 
шест месеци у односу на дан објављивања кон-
курса, који кандидат прибавља од надлежног 
органа Министарства унутрашњих послова, 6. 
доказ о знању српског језика (на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад), издат од стране 
надлежне установе, доставља се ако кандидат 
није стекао диплому о одговарајућем образо-
вању на српском језику. Доказ о испуњености 
услова из тачке 2. - лекарско уверење подно-
си се пре закључења уговора о раду. Кандидат 
треба да уз одштампани пријавни формулар 
и наведену документацију, достави и податке 
о својој адреси и контакт телефону. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Решење о избору кандидата доноси Конкурс-
на комисија у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Пријаве треба 
послати на адресу: ОШ „Посавски партизани” 
Обреновац, Светог Саве 2. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
контакт телефон: 011/7721-131.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154

тел. 011/3950-867

Редовни професор за ужу научну 
област Маркетинг, односи  

с јавношћу и мултимедијалне 
комуникације

Редовни професор за ужу научну 
област софтверско инжењерство

УСЛОВИ: услови за избор, прописани су Зако-
ном о високом образовању, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Бео-
граду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету, 
Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Статутом Универ-
зитета, Статутом Факултета и Правилником о 
организацији и систематизацији послова на 
Факултету; редовног професора - може бити 
изабрано лице који је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 8, 
односно које има најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи, има 
научни назив доктора наука;има научне,однос-
но стручне радове објављене у научним часо-
писима или зборницима,са рецензијама; има и 
више научних радова од значаја за развој науке 
у ужој научној области објављених у међуна-
родним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама; оригинално стручно остварење 
(пројекат студија,патент оригинални метод, и 
сл.), односно руковођење или учешће у науч-
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ним пројектима, објављен уџбеник или моно-
графију, практикум 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 изне-
тих на међународним или домаћим научним 
скуповима, објављен уџбеник или монографију 
или оригинално стручно остварење, остварене 
резултате у развоју научно-наставног подмлат-
ка на факултету, учешће у завршним радови-
ма на специјалистичким и мастер академским 
студијама и способност за наставни рад. Заин-
тересовани кандидати дужни су да уз пријаву 
приложе: диплому о завршеним претходним 
степенима студија са просечном оценом и сте-
ченом научном називу доктора наука из одго-
варајуће научне области, биографију, списак 
радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област 
Менаџмент технологије, иновација  

и развоја
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови за избор, прописани су Зако-
ном о високом образовању, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Бео-
граду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету, 
Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Статутом Универ-
зитета, Статутом Факултета и Правилником о 
организацији и систематизацији послова на 
Факултету; доцента - може бити изабрано лице 
који је претходне степене студија завршило 
са просечном оценом најмање 8, односно које 
има најмање три године педагошког искуства 
на високошколској установи, има научни назив 
доктора наука; и има научне, односно стручне 
радове објављене у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама и способност за 
наставни рад. Заинтересовани кандидати дужни 
су да уз пријаву приложе: диплому о заврше-
ним претходним степенима студија са просеч-
ном оценом и стеченом научном називу доктора 
наука из одговарајуће научне области, биогра-
фију, списак радова и саме радове.

НАПОМЕНА: Сви прилози се достављају и у 
електронској форми на ЦД-у. Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања у оглас-
ним новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”

11000 Београд, Прерадовићева 2
тел. 011/7293-765

Наставник српског језика
са 83% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће високо 
образовање, у складу са 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 Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 
2/17, 3/17 и 13/18 и 11/2019): на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-

сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење о томе 
као доказ доставља кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду); да нису осуђи-
вани 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, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, 
кандидат доставља доказ одговарајуће висо-
кошколске установе надлежне за издавање так-
вих докумената о познавању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад). Уз пријаву на 
конкурс кандидат доставља: пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министар-
ства, биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем 
образовању: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије) (оверене копије диплома и првог и другог 
степена - не старије од 6 месеци), на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године (оверену 
копију дипломе - да није старија од 6 месеци); 
доказ односно уверење о неосуђиваности из 
казнене евиденције МУП-а РС (оригинал или 
оверена фотокопија - да није старије од 6 месе-
ци), уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија - да није старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија - да није старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика, достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање 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 канди-
дата, конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата које упућује на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима. Психолошку процену способности врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака.

Наставник енглеског језика
са 97% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће високо 
образовање, у складу са чл. 139. и 140. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18 и 11/2019); да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење о томе као доказ доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду); 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад).

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће високо 
образовање, у складу са чл. 139. и 140. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење о томе као доказ доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду); 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доста-
ве 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 - др. закони 
и 10/2019) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију); уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело утврђено у чл. 139 став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019) - не старије од 6 месе-
ци; доказ о познавању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
подноси кандидат који није стекао диплому на 
српском језику. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
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са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова се достављају секретаријату ОШ 
„Ослободиоци Београда” у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, лично или поштом 
на адресу Прерадовићева 2. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Телефон за контакт: 011/ 7293-765

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРВО АРТ”
Београд, Цара Душана 23

11000 Београд
тел. 011/2631-361

Наставник математике

Наставник физичког васпитања
са 70% радног времена

Наставник графике, фотографије и 
вишемедијске уметности

Наставник стручних предмета из 
области обраде дрвета

Секретар школе

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24. став 1. 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 тума-
чење), кандидат треба да испуњава и посебне 
услове утврђене у члану 132, 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), Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 
7/2019 и 2/2020), Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним и уметничким 
школама у подручју рада култура, уметност и 
јавно информисање („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017 и 
9/2019), Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада Шумарство и обрада дрвета („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 
2/2017, 4/2018, 13/2018 и 15/2019), као и усло-
ве из Правилника о унутрашњој организа-
цији и систематизацији послова у Техничкој 
школи „Дрво арт”, Београд, дел. бр. 395/3 од 
22.02.2018. године и то: поседовање одгова-
рајућег образовања: за радно место наставни-
ка - стечено високо образовање: (1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (б) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; (2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Кан-
дидати за наставника математике и физичког 

васпитања морају да имају образовање пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 
2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020). Кандидати 
за наставника графике, фотографије и више-
медијске уметности морају да имају образо-
вање према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним и уметнич-
ким школама у подручју рада култура, уметност 
и јавно информисање („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017 
и 9/2019). Кандидати за наставника стручних 
предмета из области обраде дрвета морају да 
имају образовање према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада шумарство и обрада 
дрвета („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 4/2018, 13/2018 
и 15/2019). За радно место секретара школе - 
стечено високо образовање из области правних 
наука: (1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије или спеијалистичке струковне студие), 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; (2) на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. За 
радно место чистачица - основна школа - први 
степен стручне спреме. 2) психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима (доказ се подноси пре закључења уго-
вора о раду); 3) неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) држављан-
ство Републике Србије; 5) знање српског јези-
ка. Кандидати подносе следећу документацију: 
1) одштампан и попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 2) ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; 3) доказ да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица,запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из груп кривичних дела против 
полне слободе, групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- уверење из 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 фотоко-
пија); 5) доказ о знању српског језика (канди-
дати који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику не подносе овај доказ); 6) 
радну биографију својеручно потписану. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве са потребном документа-
цијом подносе се у затвореној коверти, на адре-

су школе, Београд, Цара Душана 23, лично, 
радним данима од 09.00 до 14.00 часова, или 
препоручено поштом са назнаком: „За конкурс 
за посао”. Све додатне информације о конкурсу 
се могу добити у секретаријату школе, сваког 
радног дана од 09 до 14 часова, позивом на 
број: 011/2631-361. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити разматране.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 060/030-246

Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Услови које кандидат треба да 
испуњава за заснивање радног односа: 1. да 
има одговарајуће образовање, односно струч-
ну спрему према чл. 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон) и пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да 
уз пријавни формулар (налази се на инетер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја) на конкурс поднесу сле-
дећа документа: диплому (оригинал или ове-
рену фотокопију), извод из МК рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију), доказ о познавању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику), уверење надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности за кривич-
на дела под тачком 3. услова конкурса. Доказ 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима изабра-
ни кандидат доставља приликом закључења 
уговора о раду. Конкурс спроводи Комисија 
у поступку прописаним чланом 154. Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса могу се поднети лично или поштом 
на адресу: Основна школа „Вук Караџић”, 22. 
септембар 13, 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 обавештења могу се добити на телефон: 
060/030-246.

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

СРЕДЊА ШКОЛА
Кладово, Младости 1

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

Наставник економске групе 
предмета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве предвиђене чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/20) и то 
да: 1) има одговарајуће високо образовање 
(чл. 140. ЗОСОВ-а и чл. 3. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Економија, право 
и администрација - „Сл. гласник - Просветни 
гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 1/19 и 9/19); 
2) има психичку, физичку и здравствену спсо-
собност 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 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 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 се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати - учесници 
конкурса попуњавају формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
уз одштампани и попуњени пријавни форму-
лар достављају школи (конкурсној комисији) 
следећу документацију: 1) диплому о стеченом 
високом образовању, 2) доказ о неосуђиваности 
- кандидати прибављају сами из полицијске 
управе према месту рођења, 3) држављанство 
Републике Србије, 4) извод из матичне књиге 
рођених, 5) одштампане податке важеће личне 
карте, писмени доказ (уверење или сертифи-
кат) да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве, којим потврђује да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, 
уколико је одговарајуће образовање стекао на 
страном језику; 6) доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима кандидати 
прибављају и достављају школи, након избора, 
а пре закључења уговора о раду. Пријаву са 
документацијом кандидати треба да доставе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са на адресу: Средња школа Кладово, Младост 
1, 19320 Кладово. Уколико кандидат подноси 
копије наведених докумената, исте морају бити 
оверене, осим података из личне карте. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Конкурс спроводи комисија име-
нована од стране директора школе по поступ-
ку који је регулисан чланом 154. ЗОСОВ-а („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/20). По извршеном избору, односно након 
доношења решења о избору кандидата од стра-
не конкурсне комисије, кандидати незадовољ-
ни решењем конкурсне комисије, биће писмено 
обавештени у законском року, како би иско-
ристили своје право на правну заштиту. Ближа 
обавештења могу се добити и преко телефо-
на школе: секретаријат школе - 019/803-335 и 
директор - 019/803-443.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

19304 Јабуковац, Ћирила и Методија 23 
тел. 019/558-003

Наставник математике
за 88,89% радног ангажовања

Педагог

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 
и 6/20), као и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); 1. да има 
одговарајуће високо образовање стечено: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то; (1) студије дру-
гог 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 комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1. тачка 1) подтачка (2) из члана 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/20, мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из става 1. 
тач. 1), 3)-5) члана 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања саставни су део 
пријаве на конкурс, а докази да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријаву приложити: 
1. доказ о одговарајућем високом образовању 
(оверену фотокопију дипломе о стручној спре-
ми); 2. доказ да кандидат није лице осуђива-
но 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 кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 

законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење МУП-а, не старије од 6 месеци); 3. 
уверење о држављанству које није старије од 6 
месеци, односно оверену фотокопију уверења; 
4. извод из матичне књиге рођених, односно 
оверену фотокопију извода; 5. доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику, пошто се 
сматра да они познају језик на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад). У складу са чла-
ном 154. став 2, члан 155. став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Кандидати који уђу у ужи избор биће поз-
вани на разговор. Рок за пријављивање за сва 
радна места је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве кандидата доста-
вити препорученом поштом или лично. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10

Наставник металуршке групе 
предмета

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер металур-
гије; дипломирани инжењер металург; мастер 
инжењер металургије. На основу члана 139. и 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања кандидат мора да има одговарајуће 
високо образовање; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 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; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази који се при-
лажу уз пријаву на конкурс: потписана прија-
ва са радном биографијом; попуњени пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и техн. развоја; оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци); уверење о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци). Доказ о здравственој способности 
за рад са ученицима (лекарско уверење) подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног бележни-
ка (изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управа-
ма као поверени посао). Фотокопије докумената 
које нису оверене од надлежног органа неће се 
разматрати. Кандидати чије су пријаве благо-
времене, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашено радно место, упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
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шљавања применом стандардизованих поступа-
ка о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на адресе које су навели у својим пријавама. 
По пријему резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима конкурснакоми-
сија ће сачинити листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос. Конкурсна 
комисија ће са кандидатима са листе обавити 
разговор у просторијама Техничке школе у 
Бору, Београдска 10, с тим што ће кандидати 
о датуму и времену обављања разговора бити 
обавештени на бројеве телефона које су наве-
ли у својим пријавама. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз којенису приложени сви потреб-
ни докази у оригиналу или фотокопији овере-
ној од надлежног органа (јавног бележника, у 
општинској управи или суду) неће бити разма-
тране. Овај конкурс се објављује у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Сви изрази, појмови, именице, придеви 
и глаголи у овом конкурсу који су употребљени 
у мушком граматичком роду, односе се без дис-
криминације и на особе женског пола. Прија-
ве са доказима о испуњености услова слати на 
адресу: Техничка школа, Београдска 10, 19210 
Бор. Пријаве слати у затвореној коверти или 
кутији или лично донети сваког радног дана у 
канцеларији секретара Техничке школе, бр. 13, 
у периоду од 8.00 до 14.00 часова. На прија-
вама назначити „За конкурс за посао за радно 
место наставника металуршке групе предме-
та”. Рок за подношење пријаве: 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. 

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

тел. 030/590-142

Професор разредне наставе
на одређено време, ради замене 

запослене до повратка са породиљског 
одсуства, преко 60 дана, подручна 

школа ИО Копана Главица

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 
139, 140, а у вези са чланом 155. став 1. и 2. 
тачка 1) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), стечено на сту-
дијима другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), у складу са Законом о 
високом образовању, односно о бразовање сте-
чено на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Степен и врста образовања морају бити 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Просветни гласник РС”, бр. 
11/02, 15/13, 2/16, 10/16, 13/17 и 11/19). Кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. наставник и 
стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испит из педагогије и психологије или 
положио стручни испит, односно испита за 
лиценцу, сматра се да има образовање из чла-
на 142. став 1. овог закона. Кандидат треба да 
поседује уверење о држављанству (у оригина-
лу или овереној фотокопији); психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним канди-

датом); доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
казна затвора у најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања идавања мита. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз захтев канди-
дат доставља: оверен препис (копију) дипломе 
о завршеном образовању са исправом којом се 
доказује да је кандидат стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина, односно доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказ да је канди-
дат положио стручни испит - испит за лиценцу; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављнству 
(не старије од 6 месеци, оригинал или овере-
на фотокопија). Кандидат мора да зна српски 
језик. Кандидат чија је пријава потпуна и бла-
говремена и уз коју су приложени сви доказии 
који испуњава услове за оглашено радно место, 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака о чему ће кандидати 
бити обавештени путем е-маила или бројева 
телефона које су навели у својим пријавама. 
Разговор са кандидатима ће се обавити у прос-
торијама секретара школе у ОШ „Вук Караџић”, 
Стевана Мокрањца 14, 19220 Доњи Милановац, 
с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на контакт адресе или путем 
мејла које су навели у пријави. За доказе који 
су неопходни у поступку одлучивања, установа 
поступа у складу са ЗОУП-ом („Службени глас-
ник РС”, број 18/2016) и уз сагласност запосле-
ног (образац 1). Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве треба послати на 
напред наведену на адресу. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона 030/590-142. 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Ванредни професор за ужу научну 
област Екстрактивна металургија и 

металуршко инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као и 
Правилника о начину, поступку и ближим усло-
вима стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника на Техничком факулте-
ту у Бору, кандидат треба да испуњава и сле-
деће посебне услове за рад: VIII степен стручне 
спреме, докторат из научне области металурш-
ког инжењерства, са завршеним техничким 
факултетом - студијским програмом металурш-
ко инжењерство. Остали услови утврђени су 
одредбом члана 75. Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, број 88/2017) и члана 
106, 113. и 114. Статута Техничког факултета 
у Бору, као и Правилника о стицању звања и 
заснивању радног односа упиверзитетских 
наставника на Универзитету у Београду. 

Ванредни професор за ужу научну 
област Минералне и рециклажне 

технологије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 

и Правилника о начину, поступку и ближим 
условима стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника на Техничком 
факултету у Бору, кандидат треба да испуњава 
и следеће посебне услове за рад: VIII степен 
стручне спреме, докторат из научне области 
технолошког инжењерства, сазавршеним тех-
ничким факултетом - студијским програмом 
рударско инжењерство. Остали услови утврђе-
ни су одредбом члана 75. Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС”, број 88/2017) 
и члана 106, 113. и 114. Статута Техничког 
факултета у Бору као и Правилника о стицању 
звања и заснивању радног односа универзитет-
ских наставника на Универзитету у Београду. 

Доцент за ужу научну област 
Рударство и геологија - рударска 

група предмета
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилника о начину, поступку и ближим 
условима стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника на Техничком 
факултету у Бору, кандидат треба да испуња-
ва и следеће посебне услове за рад: VIII 
степен стручне спреме, докторат из научне 
области технолошког инжењерства, са завр-
шеним техничким факултетом - студијским 
програмом рударско инжењерство. Остали 
услови утврђени су одредбом члана 75. Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
број 88/2017) и члана 106, 113. и 114. Статута 
Техничког факултета у Бору као и Правилника 
о стицању звања и заснивању радног односа 
универзитетских наставника на Универзитету 
у Београду. 

Доцент за ужу научну област 
Прерађивачка металургија и 

метални материјали
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилника о начину, поступку и ближим 
условима стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника на Техничком 
факултету у Бору, кандидат треба да испуњава 
и следеће посебне услове за рад: VIII степен 
стручне спреме, докторат из научне области 
металуршког инжењерства, са завршеним тех-
ничким факултетом - студијским програм мета-
луршко инжењерство - металургија. Остали 
услови утврђени су одредбом члана 75. Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
број 88/2017) и члана 106, 113. и 114. Статута 
Техничког факултета у Бору као и Правилника 
о стицању звања и заснивању радног односа 
универзитетских наставника на Универзитету 
у Београду. 

Асистент за ужу научну област 
Индустријски менаџмент

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилника о начину, поступку и ближим 
условима стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника на Техничком 
факултету у Бору, кандидат треба да испуња-
ва и следеће посебне услове за рад: VII-1 сте-
пен стручне спреме, мастер инжењер у области 
техничких наука и уписане докторске академ-
ске студије студијског програма инжењерски 
менаџмент. Остали услови утврђени су одред-
бама члана 84. Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, број 44/2010) и члана 116. 
СтатутаТехничког факултета у Бору. 
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Ванредни професор за ужу научну 
област Индустријски менаџмент

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као и 
Правилника о начину, поступку и ближим усло-
вима стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника на Техничком факулте-
ту у Бору, кандидат треба да испуњава и сле-
деће посебне услове за рад: VIII степен струч-
не спреме, докторат техничких наука из научне 
области инжењерског менаџмента, са завршеним 
техничким факултетом, студијским програмом 
инжењерски менаџмент. Остали услови утврђе-
ни су одредбом члана 75. Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС”, број 88/2017) и члана 
106, 113. и 114. Статута Техничког факултета у 
Бору као и Правилника о стицању звања и засни-
вању радног односа универзитетских наставника 
на Универзитету у Београду. 

Универзитетски наставник у звање 
редовног професора за ужу научну 
област Прерађивачка металургија и 

метални материјали

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као и 
Правилника о начину, поступку и ближим усло-
вима стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника на Техничком факулте-
ту у Бору, кандидат треба да испуњава и сле-
деће посебне услове за рад: VIII степен стручне 
спреме, докторат из научне области металурш-
ког инжењерства, са завршеним техничким 
факултетом - студијским програмом металурш-
ко инжењерство. Остали услови утврђени су 
одредбом члана 75. Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, број 88/2017) и члана 
106, 113. и 114. Статута Техничког факулте-
та у Бору као и Правилника о стицању звања 
и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, неопходно је 
доставити доказе о испуњености услова конкур-
са (биографија, списак радова, копиране стране 
научних и стручних радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, потвр-
да надлежног органа непостојања сметње из 
члана 72. став 4. Закона о високом образовању 
(Сектор аналитике Полицијске управе МУП-а), 
документа у оригиналу или овереном препису. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњавању услова конкурса, достављају се на 
адресу: Технички факултет у Бору, Војске Југо-
славије 12, 19210 Бор. Рок за пријаву по кон-
курсу је 15 дана од дана објављивања. 

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

тел. 030/590-142

Наставник математике

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 
139, 140, а у вези са чланом 154. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 
и 6/20), стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
у складу са Законом о високом образовању, 
односно о бразовање стечено на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Степен и врста 

образовања морају бити у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник РС”, бр. 11/02, 15/13, 2/16, 
10/16, 3/17, 13/18 и 11/19). Кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксеу 
установи у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Наставник и стручни сарадник који 
је у току студија положио испит из педагогијеи 
психологије или положио стручни испит, однос-
но испита за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из члана 142. став 1. овог закона. Канди-
дат треба да поседује уверење о држављанству 
(у оригиналу или овереној фотокопији); психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом); доказ да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена казна затвора у најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнућа, за 
кривично дело примања и давања мита. 

Наставник енглеског језика у првом 
циклусу образовања и васпитања

за 80% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 
139, 140, а у вези са чланом 154. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 
и 6/20), стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
у складу са Законом о високом образовању, 
односно о бразовање стечено на основним сту-
дијама у трајању од најмањечетири године по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Просветни гласник РС”, бр. 11/02, 15/13, 
2/16, 10/16, 3/17, 13/18 и 11/19). 1) професор 
одговарајућег страног језика; 2) дипломирани 
филолог, односно професор језика и књижев-
ности; 3) лице које испуњава услове за пре-
дметног наставника у основној школи и које 
је полагало испите из педагошке психологије 
или педагогије и психологије на основним сту-
дијама, као и наставних метода; 4) професор 
разредне наставе који је на основним студија-
ма савладао програм модула страних језика (60 
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и са 
положеним испитом Б2; 5) мастер филолог; 6) 
мастер професор језика и књижевности; 7) мас-
тер учитељ; 8) дипломирани учитељ - мастер; 
9) мастер учитељ, који је на основним студија-
ма савладао програм модула за страни језик 
(60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) 
и положен испит Б2; 10) дипломирани учитељ 
- мастер, који је на основним студијама савла-
дао програм модула за страни језик (60 ЕСПБ 
- Европски систем преноса бодова) и са поло-
женим испитом за Б2. Лица из става 2 која нису 
професори одговарајућег језика треба да посе-
дују знање језика најмање на нивоу Б2 (зајед-
ничког европског оквира). Лица из става 2, тач-
ка 2), 5) и 6) треба да поседују знање језика 
најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског 
оквира), осим уколико нису завршила одгово-
арајући студијски програм или главни предмет/
профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем 
о положеном одговарајућем испиту на некој од 
филолошких катедри универзитета у Србији, 

или међународно признатим исправом за ниво 
знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 
Заједничког европског оквира), а чију ваљаност 
утврђује Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја. који утврђује Министарство 
просвете, науке и технолошки развој. Предност 
за извођење наставе из страног језика у првом 
циклусу основног образовања и васпитања из 
става 2. овог члана имају мастер професор 
језика и књижевности (одговарајући студијски 
програм или главни предмет / профил), однос-
но професор, односно мастер учитељ, односно 
дипломирани учитељ - мастер, односно про-
фесор разредне наставе, мастер професор или 
професор у предметној настави и наставник у 
предметној настави са положеним испитом Б2. 
Кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Наставник и стручни сарадник који је у току 
студија положио испит из педагогије и психоло-
гије или положио стручни испит, односно испи-
та за лиценцу, сматра се да има образовање из 
члана 142. став 1 овог Закона. 

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: најмање виша стручна спрема (VI сте-
пен), односно завршена висока стручна спрема 
са VII степеном образовања економског смера; 
сертификат (напредни курс) за самостални рад 
за обављање послова књиговође; сертификат 
(похађање курса) финансијко рачуноводство 
- основни ниво; најмање 1 година искуства у 
практичном раду на пословима вођења послов-
них књига и припреме финансијских извештаја; 
добро познавање МСФ1, пореских и рачуновод-
ствених прописа РС; добро познавање Office 
пакета а нарочито Excell-а да лице није осуђи-
вано; да је држављанин Републике Србије; да је 
кандидат здрав и психофизички оспособљен за 
рад са децом и ученицима (у установама образо-
вања и васпитања); да кандидат није осуђиван. 
Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутен-
тично тумачење), кандидат треба да испуњава 
услове прописане чланом 139. Закон о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 
6/2020) и Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у Основној школи „Вук 
Караџић” Доњи Милановац, да има одговарајуће 
образовање, у складу са чланом 140. Закона 
односно: Кандидат треба да поседује одгова-
рајуће више или високо образовање, а посту-
пак се води у складу са чланом 154. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 
6/20), стечено на студијама првог степена (виша 
школа, студије првог степена, струковне студије) 
или другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), у складу са Законом о високом 
образовању, односно о бразовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године по пропису који је уређивао високо 
образовање. 

ОСТАЛО: Кандидат треба да поседује уверење 
о држављанству (у оригиналу или овереној 
фотокопији); психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом); 
доказ да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
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казна затвора у најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнућа, за кри-
вично дело примања и давања мита. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз захтев канди-
дат доставља: оверен препис (копију) дипломе 
о завршеном образовању са исправом којом се 
доказује да је кандидат стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, односно доказ о положеним испити-
ма из педагогије и психологије или доказ да 
је кандидат положио стручни испит - испит 
за лиценцу; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
држављнству (не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверена фотокопија). Кандидат мора 
да зна српски језик. За доказе који су неопход-
ни у поступку одлучивања, установа поступа 
у складу са ЗОУП-ом („Службени гласник РС”, 
бр. 18/2016 и 95/18 - аутентично тумачење) и 
уз сагласност запосленог (образац 1). Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве треба послати на адресу: Основна 
школа „Вук Караџић”, Стевана Мокрањца 14, 
19220 Доњи Милановац. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
и преко телефона: 030/590-142 и/или e-mail: 
osvukkaradzicdmil@mts.rs, од 09.00 до 11.00 
часова, сваким радним даном.

ОШ „3. ОКТОБАР”
19210 Бор, З. октобар 71

тел. 030/432-160

Обавештење

У вези конкурса објављеног у публикацији за 
запошљавање „Послови”, Националне службе 
за запошљавање, у броју 873 од 18.03.2020. 
године, за пријем у радни однос наставни-
ка математике на неодређено радно време са 
88,89% радним временом, обавештавамо заин-
тересоване кандидате да се рок за подношење 
пријава по расписаном конкурсу продужава за 8 
дана од објављивања овог обавештења.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ” 

32000 Чачак,  
Епископа Никифора Максимовића 14

тел. 032/372-004

Наставник технике и технологије и 
информатике и рачунарства

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Неопходно је да кандидат има: 1. 
одговарајуће образовање, и то: А) одговарајуће 
високо образовање сходно члану 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС”, 
бр. 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. септем-
бра 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра 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 - обра-
зовно-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 кривич-
но 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но 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 стекао 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 физичку и здравствену способност кандида-
та доставља се пре закључења уговора о раду. 
Уз пријавни формулар и документацију канди-
дати достављају и кратку биографију са контакт 
подацима (ЈМБГ, адреса, телефон). Кандидати 
су дужни да попуне пријавни формулар (навес-
ти радно место на које се конкурише) који се 
може наћи на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs). Пријавни фор-
мулар и потребну документацију треба послати 
на адресу школе: Епископа Никифора Макси-
мовића 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

УСЛОВИ: Неопходно је да кандидат има: 1. 
одговарајуће образовање, и то: основно обра-
зовање у складу са Каталогом 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 правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-

ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик - образовно-васпитни рад се 
остварује на српском језику. Докази о испуње-
ности услова који се достављају уз пријавни 
формулар: 1. оригинал или оверена копија 
дипломе о одговарајућем образовању; 2. 
потврду да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 образов-
но-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 одно-
си на физичку и здравствену способност кан-
дидата доставља се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријавни формулар и документацију 
кандидати достављају и кратку биографију са 
контакт подацима (ЈМБГ, адреса, телефон). 
Кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар (навести радно место на које се конку-
рише) који се може наћи на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs). Пријавни формулар и потребну докумен-
тацију треба послати на адресу школе: Епис-
копа Никифора Максимовића 14, 32000 Чачак 
или предати лично у просторије школе, рад-
ним 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. 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звање ванредни 
професор или доцент за ужу 

научну област Теоријска и општа 
електротехника

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
техничких наука или докторат наука из уже 
научне области за коју се наставник бира. 
Поред наведених услова кандидати треба да 
испуњавају услове прописане Законом о висо-
ком образовању, Статутом Универзитета у 
Крагујевцу, Правилником о начину и поступ-
ку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу (број 
II-01-52 од 09. 01. 2017. године - пречишћен 
текст) и Одлуком о изменама и допунама Пра-
вилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзи-
тета у Крагујевцу (број III-01-305/5 од 26. 04. 
2018. године). Пријава на конкурс садржи име 
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и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања и број телефона, податке о 
образовању, податке о радном искуству и дру-
го. Уз пријаву доставити: биографију са пода-
цима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, као 
и оверене фотокопије диплома о претходно 
завршеним степенима студија, списак научних 
и стручних радова као и саме радове, доказ 
надлежног органа о неосуђиваности у смислу 
члана 72. став 4. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 73/2018, и 67/2019) и чл. 135. ст. 1. 
Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у 
звање Универзитета у Крагујевцу (доступно 
на www.kg.ac.rs - Избори у звања - Документи 
за заснивање радног односа и стицање звања 
наставника), утврђена је обавеза кандидата, 
учесника конкурса, да релевантна 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 начин 
утврђен наведеним Упутством. Пријаву са дока-
зима о испуњавању услова конкурса доставити 
на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, 
Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” и на интернет страници 
Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве неће се раз-
матрати. Фотокопије поднетих докумената уз 
пријаву на конкурс се не враћају.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛИНКО КУШИЋ”
Ивањица, 13. септембар 54
тел. 032/661-117, 660-780

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020) 
и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); може бити 
изабрано лице које има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на: 1. 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 одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука - у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или 2. високо 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-

чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање 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 санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли и то: доказ о одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија дипломе траженог сте-
пена и врсте образовања, кандидати који су 
завршили други степен, достављају и диплому 
са основних академских студија), односно уве-
рења ако диплома није издата; уверење или 
потврда о неосуђиваности за горенаведена 
кривична дела и да није утврђено дискрими-
наторно понашање које издаје надлежна поли-
цијска управа (не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал или оверена фотокопија); уколико кан-
дидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Уз наведену документацију кандидат 
треба да приложи и пријаву на конкурс која 
треба да садржи име и презиме, адресу пре-
бивалишта или боравишта, контакт телефон 
кандидата, радну биографију и оверену копију 
дозволе за рад (лиценце) уколико је кандидат 
поседује. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошља-
вање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом, неће се узима-
ти у разматрање. Пријаву са документима сла-
ти на адресу школе: 13. септембар 54, 32250 
Ивањица или лично предати у секретаријат 
школе, сваког радног дана, у времену од 09.00 
до 13.00 часова. Ближе информације могу се 
добити на број телефона: 032/661-117, сваким 
радним даном, од 09.00 до 13.00 часова. 

Наставник српског језика  
и књижевности

за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020) 
и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); може бити 
изабрано лице које има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на: 1. 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 одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука - у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или 2. високо 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли и то: доказ о одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија дипломе траженог сте-
пена и врсте образовања, кандидати који су 
завршили други степен, достављају и диплому 
са основних академских студија), односно уве-
рења ако диплома није издата; уверење или 
потврда о неосуђиваности за горенаведена 
кривична дела и да није утврђено дискрими-
наторно понашање које издаје надлежна поли-
цијска управа (не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал или оверена фотокопија); уколико кан-
дидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Уз наведену документацију кандидат 
треба да приложи и пријаву на конкурс која 
треба да садржи име и презиме, адресу пре-
бивалишта или боравишта, контакт телефон 
кандидата, радну биографију и оверену копију 
дозволе за рад (лиценце) уколико је кандидат 
поседује. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошља-
вање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом, неће се узима-
ти у разматрање. Пријаву са документима сла-
ти на адресу школе: 13. септембар 54, 32250 
Ивањица, или лично предати у секретаријат 
школе, сваког радног дана, у времену од 09.00 
до 13.00 часова. Ближе информације могу се 
добити на број телефона: 032/661-117, сваким 
радним даном, од 09.00 до 13.00 часова. 
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Наука и образовање

Наставник француског језика  
и књижевности

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); може бити 
изабрано лице које има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на: 1. 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 одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука - у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или 2. високо 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
и то: доказ о одговарајућем образовању (ове-
рена фотокопија дипломе траженог степена и 
врсте образовања, кандидати који су завршили 
други степен, достављају и диплому са основ-
них академских студија), односно уверења ако 
диплома није издата; уверење или потврда о 
неосуђиваности за горенаведена кривична дела 
и да није утврђено дискриминаторно понашање 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће 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 биографију 

и оверену копију дозволе за рад (лиценце) уко-
лико је кандидат поседује. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална 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 разматрање. Пријаву са докумен-
тима слати на адресу школе: 13. септембар 54, 
32250 Ивањица, или лично предати у секрета-
ријат школе, сваког радног дана, од 09.00 до 
13.00 часова. Ближе информације могу се доби-
ти на број телефона: 032/661-117, сваким рад-
ним даном, од 09.00 до 13.00 часова. 

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); може бити 
изабрано лице које има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на: 1. 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 одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука - у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или 2. високо 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
и то: доказ о одговарајућем образовању (ове-
рена фотокопија дипломе траженог степена и 
врсте образовања, кандидати који су завршили 
други степен, достављају и диплому са основ-
них академских студија), односно уверења ако 
диплома није издата; уверење или потврда о 
неосуђиваности за горенаведена кривична дела 
и да није утврђено дискриминаторно понашање 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављан-

ству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће 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 биографију 
и оверену копију дозволе за рад (лиценце) уко-
лико је кандидат поседује. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална 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 разматрање. Пријаву са докумен-
тима слати на адресу школе: 13. септембар 54, 
32250 Ивањица или лично предати у секрета-
ријат школе, сваког радног дана, од 09.00 до 
13.00 часова. Ближе информације могу се доби-
ти на број телефона: 032/661-117, сваким рад-
ним даном, у времену од 09.00 до 13.00 часова. 

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); може бити 
изабрано лице које има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на: 1. 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 одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука - у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или 2. високо 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
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на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
и то: доказ о одговарајућем образовању (ове-
рена фотокопија дипломе траженог степена и 
врсте образовања, кандидати који су завршили 
други степен, достављају и диплому са основ-
них академских студија), односно уверења ако 
диплома није издата; уверење или потврда о 
неосуђиваности за горенаведена кривична дела 
и да није утврђено дискриминаторно понашање 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће 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 биографију 
и оверену копију дозволе за рад (лиценце) уко-
лико је кандидат поседује. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална 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 разматрање. Пријаву са докумен-
тима слати на адресу школе: 13. септембар 54, 
32250 Ивањица или лично предати у секрета-
ријат школе, сваког радног дана, од 09.00 до 
13.00 часова. Ближе информације могу се доби-
ти на број телефона: 032/661-117, сваким рад-
ним даном, од 09.00 до 13.00 часова. 

Наставник математике
за 66,66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); може бити 
изабрано лице које има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на: 1. 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 одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука - у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или 2. високо 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-

тембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
и то: доказ о одговарајућем образовању (ове-
рена фотокопија дипломе траженог степена и 
врсте образовања, кандидати који су завршили 
други степен, достављају и диплому са основ-
них академских студија), односно уверења ако 
диплома није издата; уверење или потврда о 
неосуђиваности за горенаведена кривична дела 
и да није утврђено дискриминаторно понашање 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће 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 биографију 
и оверену копију дозволе за рад (лиценце) уко-
лико је кандидат поседује. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална 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 разматрање. Пријаву са докумен-
тима слати на адресу школе: 13. септембар 54, 
32250 Ивањица или лично предати у секрета-
ријат школе, сваког радног дана, од 09.00 до 
13.00 часова. Ближе информације могу се доби-
ти на број телефона: 032/661-117, сваким рад-
ним даном, у времену од 09.00 до 13.00 часова. 

Наставник хемије
за 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); може бити 
изабрано лице које има одговарајуће високо 
образовање стечено на: 1. студијама другог 

степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука - у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или 2. високо 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли и то: доказ о одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија дипломе траженог сте-
пена и врсте образовања, кандидати који су 
завршили други степен, достављају и диплому 
са основних академских студија), односно уве-
рења ако диплома није издата; уверење или 
потврда о неосуђиваности за горенаведена 
кривична дела и да није утврђено дискрими-
наторно понашање које издаје надлежна поли-
цијска управа (не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал или оверена фотокопија); уколико кан-
дидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Уз наведену документацију кандидат 
треба да приложи и пријаву на конкурс која 
треба да садржи име и презиме, адресу пре-
бивалишта или боравишта, контакт телефон 
кандидата, радну биографију и оверену копију 
дозволе за рад (лиценце) уколико је кандидат 
поседује. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошља-
вање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом, неће се узима-
ти у разматрање. Пријаву са документима сла-
ти на адресу школе: 13. септембар 54, 32250 
Ивањица, или лично предати у секретаријат 
школе, сваког радног дана, од 09.00 до 13.00 
часова. Ближе информације могу се добити на 
број телефона: 032/661-117, сваким радним 
даном, у времену од 09.00 до 13.00 часова. 
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Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); може бити 
изабрано лице које има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на: 1. 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 одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука - у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или 2. високо 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
и то: доказ о одговарајућем образовању (ове-
рена фотокопија дипломе траженог степена и 
врсте образовања, кандидати који су завршили 
други степен, достављају и диплому са основ-
них академских студија), односно уверења ако 
диплома није издата; уверење или потврда о 
неосуђиваности за горенаведена кривична дела 
и да није утврђено дискриминаторно понашање 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Уз наведе-
ну документацију кандидат треба да приложи и 
пријаву на конкурс која треба да садржи име и 
презиме, адресу пребивалишта или боравишта, 
контакт телефон кандидата, радну биографију 

и оверену копију дозволе за рад (лиценце) уко-
лико је кандидат поседује. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална 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 разматрање. Пријаву са докумен-
тима слати на адресу школе: 13. септембар 54, 
32250 Ивањица или лично предати у секрета-
ријат школе, сваког радног дана, у времену 
од 09.00 до 13.00 часова. Ближе информације 
могу се добити на број телефона: 032/661-117, 
сваким радним даном, у времену од 09.00 до 
13.00 часова. 

Наставник музичке културе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); може бити 
изабрано лице које има одговарајуће високо 
образовање стечено на: 1. студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука - у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или 2. високо 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
и то: доказ о одговарајућем образовању (ове-
рена фотокопија дипломе траженог степена и 
врсте образовања, кандидати који су завршили 
други степен, достављају и диплому са основ-
них академских студија), односно уверења ако 
диплома није издата; уверење или потврда о 
неосуђиваности за горенаведена кривична дела 
и да није утврђено дискриминаторно понашање 
које издаје надлежна полицијска управа (не 

старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Уз наведе-
ну документацију кандидат треба да приложи и 
пријаву на конкурс која треба да садржи: име и 
презиме, адресу пребивалишта или боравишта, 
контакт телефон кандидата, радну биографију 
и оверену копију дозволе за рад (лиценце) уко-
лико је кандидат поседује. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална 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 разматрање. Пријаву са докумен-
тима слати на адресу школе: 13. септембар 54, 
32250 Ивањица или лично предати у секрета-
ријат школе, сваког радног дана, у времену 
од 09.00 до 13.00 часова. Ближе информације 
могу се добити на број телефона: 032/661-117, 
сваким радним даном, у времену од 09.00 до 
13.00 часова. 

Домар - мајстор одржавања
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019); да има 
средње образовање трогодишње или четворо-
годишње електро, столарске, водоинсталатер-
ске, машинске, дрвне струке; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
и то: доказ о одговарајућем образовању (ове-
рена фотокопија дипломе траженог степена и 
врсте образовања, кандидати који су завршили 
други степен, достављају и диплому са основ-
них академских студија), односно уверења ако 
диплома није издата; уверење или потврда о 
неосуђиваности за горенаведена кривична дела 
и да није утврђено дискриминаторно понашање 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио 
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испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Уз наведе-
ну документацију кандидат треба да приложи и 
пријаву на конкурс која треба да садржи име и 
презиме, адресу пребивалишта или боравишта, 
контакт телефон кандидата, радну биографију 
и оверену копију дозволе за рад (лиценце) уко-
лико је кандидат поседује. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална 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 разматрање. Пријаву са докумен-
тима слати на адресу школе: 13. септембар 54, 
32250 Ивањица или лично предати у секрета-
ријат школе, сваког радног дана, у времену 
од 09.00 до 13.00 часова. Ближе информације 
могу се добити на број телефона: 032/661-117, 
сваким радним даном, у времену од 09.00 до 
13.00 часова. 

Чистачица
6 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019); да има 
основно образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
и то: доказ о одговарајућем образовању (ове-
рена фотокопија дипломе траженог степена и 
врсте образовања, кандидати који су завршили 
други степен, достављају и диплому са основ-
них академских студија), односно уверења ако 
диплома није издата; уверење или потврда о 
неосуђиваности за горенаведена кривична дела 
и да није утврђено дискриминаторно понашање 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће 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 биографију 
и оверену копију дозволе за рад (лиценце) уко-
лико је кандидат поседује. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална 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 разматрање. Пријаву са докумен-
тима слати на адресу школе: 13. септембар 54, 
32250 Ивањица или лично предати у секрета-
ријат школе, сваког радног дана, у времену од 
09.00 до 13.00 часова. Ближе информације могу 
се добити на број телефона: 032/661-117, сва-
ким радним даном, у времену од 09.00 до 13.00 
часова. 

Кувар

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019); да има 
средње образовање - трећи или четврти степен 
угоститељске струке (кувар); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
и то: доказ о одговарајућем образовању (ове-
рена фотокопија дипломе траженог степена и 
врсте образовања, кандидати који су завршили 
други степен, достављају и диплому са основ-
них академских студија), односно уверења ако 
диплома није издата; уверење или потврда о 
неосуђиваности за горенаведена кривична дела 
и да није утврђено дискриминаторно понашање 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће 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 биографију 
и оверену копију дозволе за рад (лиценце) уко-
лико је кандидат поседује. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална 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 разматрање. Пријаву са докумен-
тима слати на адресу школе: 13. септембар 54, 
32250 Ивањица, или лично предати у секрета-
ријат школе, сваког радног дана, у времену од 
09.00 до 13.00 часова. Ближе информације могу 
се добити на број телефона: 032/661-117, сва-
ким радним даном, у времену од 09.00 до 13.00 
часова. 

Сервирка

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019); дру-
ги или трећи степен образовања кулинарске 
струке; 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи: кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
и то: доказ о одговарајућем образовању (ове-
рена фотокопија дипломе траженог степена и 
врсте образовања, кандидати који су завршили 
други степен, достављају и диплому са основ-
них академских студија), односно уверења ако 
диплома није издата; уверење или потврда о 
неосуђиваности за горенаведена кривична дела 
и да није утврђено дискриминаторно понашање 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће 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 биографију 
и оверену копију дозволе за рад (лиценце) уко-
лико је кандидат поседује. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална 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 разматрање. Пријаву са докумен-
тима слати на адресу школе: 13. септембар 54, 
32250 Ивањица, или лично предати у секрета-
ријат школе, сваког радног дана, у времену од 
09.00 до 13.00 часова. Ближе информације могу 
се добити на број телефона: 032/661-117, сва-
ким радним даном, у времену од 09.00 до 13.00 
часова. 
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА „МАРКО ПАЈИЋ” 
Вича бб, 32233 Вича 

тел. 032/864-001

Наставник српског језика
са 94,44 % радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аут. тума-
чење) кандидати за радно место наставник 
српског језика и кандидати за радно место 
чистачица треба да испуњавају и услове про-
писане чланом 139. 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 даље: Закон): 
1. да имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/18 - др. закон и 6/2020) и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник 
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). 
2. да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 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; 4. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати за горе назначена радна 
места треба да доставе: 1) попуњен пријавни 
формулар - одштампан са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; 2) кратку биографију (CV) 
са бројем телефона и адресом пребивалишта 
кандидата; 3) оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању за наставника српског језика (лица која 
су стекла академско звање мастер у обавези 
су да доставе и оверен препис/фотокопију 
дипломе о претходно завршеним основним 
академским студијама), а за чистачицу оверен 
препис/фотокопију сведочанства о завршеној 
основној школи; 4) извод из матичне књи-
ге рођених, не старији од 6 месеци у односу 
на дан истека конкурса (оригинал или овере-
ну фотокопију); 5) уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци у 
односу на дан истека конкурса (оригинал или 
оверену фотокопију); 6) уверење надлеж-
не полицијске управе о неосуђиваности и 
непостојању дискриминаторног понашања за 
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, не старије од 6 месеци у односу на 
дан истека конкурса; 7) уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, да није покренута истрага, не 
старије од 6 месеци у односу на дан истека 
конкурса; 8) доказ о познавању српског јези-
ка - подноси само кандидат који није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику; 9) 
лекарско уверење да има психичку, физичку 

и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ подноси кандидат који буде 
изабран по конкурсу пре закључења уговора 
о раду). Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор у складу са зако-
ном. Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос на 
неодређено време, у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
буду испуњавали услове конкурса и буду иза-
брани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе из претходног става и 
доноси решење о избору кандидата у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Лице које буде изабрано по конкурсу, 
дужно је да приложи доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
пре закључења уговора о раду. Кандидат неза-
довољан решењем о изабраном кандидату 
може да поднесе жалбу директору, у року од 
8 дана од дана достављања решења о избору 
кандидата. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи на адресу 
ОШ „Марко Пајић”, Вича бб, 32233 Вича (са 
назнаком „За конкурс за пријем у радни однос 
на неодређено време”), телефон 032/864-001. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве уз које нису приложени 
сви докази у оригиналу или фотокопији овере-
ној од надлежног органа неће се разматрати. 

Чистачица
са 50% радног времена, место рада  

ИО Доњи Дубац

УСЛОВИ: 1. Поред општих услова прописаних 
чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аут. тума-
чење) кандидати за радно место наставник 
српског језика и кандидати за радно место чис-
тачица треба да испуњавају и услове пропи-
сане чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020 даље: Закон): да имају 
одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Марко Пајић” Вича, односно 
завршено основно образовање (први степен 
стручне спреме). 2. да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 

имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати за горе назначена радна 
места треба да доставе: 1) попуњен пријавни 
формулар - одштампан са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; 2) кратку биографију (CV) са 
бројем телефона и адресом пребивалишта кан-
дидата; 3) оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању за настав-
ника српског језика (лица која су стекла ака-
демско звање мастер у обавези су да доставе и 
оверен препис/фотокопију дипломе о претход-
но завршеним основним академским студија-
ма), а за чистачицу оверен препис/фотокопију 
сведочанства о завршеној основној школи; 4) 
извод из матичне књиге рођених, не старији 
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса 
(оригинал или оверену фотокопију); 5) уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса 
(оригинал или оверену фотокопију); 6) уверење 
надлежне полицијске управе о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања 
за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, не старије од 6 месеци у односу на дан 
истека конкурса; 7) уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак, да није покренута истрага, не старије 
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса; 
8) доказ о познавању српског језика - подно-
си само кандидат који није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику; 9) лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ подноси кандидат који буде изабран по 
конкурсу пре закључења уговора о раду). Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор у складу са законом. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос на неодређено време, у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који буду испуњавали усло-
ве конкурса и буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата 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 и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из претход-
ног става и доноси решење о избору кандидата 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Лице које буде изабрано по 
конкурсу, дужно је да приложи доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) пре закључења уговора о раду. 
Кандидат незадовољан решењем о изабраном 
кандидату може да поднесе жалбу директору, у 
року од 8 дана од дана достављања решења о 
избору кандидата. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи на адресу ОШ „Марко 
Пајић”, Вича бб, 32233 Вича (са назнаком „За 
конкурс за пријем у радни однос на неодређено 
време”), телефон 032/864-001. Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве уз које нису приложени сви докази у 
оригиналу или фотокопији овереној од надлеж-
ног органа неће се разматрати. 
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Наука и образовање

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
32000 Чачак, Цара Душана 20

Наставник географије
за 85% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање сходно члану 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да 
има знање језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова (уз пријавни формулар): 1. оригинал 
или оверена копија уверења 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 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, не ста-
рију од 6. месеци; 4. доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад- овај 
доказ доставља само онај кандидат који одго-
варајуће високо образовање није стекао на 
српском језику. Доказ који се односи на пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима није саставни део пријаве на 
конкурс од стране кандидата, већ се прибавља 
пре закључења уговора о раду. Кандидати су 
дужни да попуне пријавни формулар (навести 
радно место на које се конкурише) који се може 
наћи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs) и да документацију која 
доказује испуњеност услова конкурса, заједно 
са одштампаним пријемним формуларом доста-
ве школи са назнаком „За конкурсну комисију”. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без 
попуњеног пријавног формулара и пријаве без 
доказа о испуњавању 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 
12 часова. 

Наставник математике

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање сходно члану 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, да има знање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова (уз пријавни 
формулар): 1. оригинал или оверена копија уве-
рења о одговарајућем образовању; 2. оригинал 
или оверена копија уверења о држављанству 
Републике Србије, 3. потврду да кандидат 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, 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 заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
не старију од 6. месеци; 4. доказ о знању јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни 
рад- овај доказ доставља само онај кандидат 
који одговарајуће високо образовање није сте-
као на српском језику. Доказ који се односи на 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима није саставни део пријаве на 
конкурс од стране кандидата, већ се прибавља 
пре закључења уговора о раду. Кандидати су 
дужни да попуне пријавни формулар (навести 
радно место на које се конкурише) који се може 
наћи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs) и да документацију која 
доказује испуњеност услова конкурса, заједно 
са одштампаним пријемним формуларом доста-
ве школи са назнаком „За конкурсну комисију”. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без 
попуњеног пријавног формулара и пријаве без 
доказа о испуњавању 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 
12.00 часова. 

Наставник електротехничке струке

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање сходно члану 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да 
има знање језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова (уз пријавни формулар): 1. оригинал 
или оверена копија уверења 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 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, не ста-
рију од 6. месеци; 4. доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад- овај 
доказ доставља само онај кандидат који одго-
варајуће високо образовање није стекао на 
српском језику. Доказ који се односи на пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима није саставни део пријаве на 
конкурс од стране кандидата, већ се прибавља 
пре закључења уговора о раду. Кандидати су 
дужни да попуне пријавни формулар (навести 
радно место на које се конкурише) који се може 
наћи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs) и да документацију која 
доказује испуњеност услова конкурса, заједно 
са одштампаним пријемним формуларом доста-
ве школи са назнаком „За конкурсну комисију”. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без 
попуњеног пријавног формулара и пријаве без 
доказа о испуњавању 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 
12.00 часова. 

Наставник грађевинске струке

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање сходно члану 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има 
знање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
(уз пријавни формулар): 1. оригинал или ове-
рена копија уверења о одговарајућем образо-
вању; 2. оригинал или оверена копија уверења 
о држављанству Републике Србије, 3. потвр-
ду да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, не 
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старију од 6. месеци; 4. доказ о знању јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - овај доказ доставља само онај кандидат 
који одговарајуће високо образовање није сте-
као на српском језику. Доказ који се односи 
на психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима није саставни део 
пријаве на конкурс од стране кандидата, већ 
се прибавља пре закључења уговора о раду. 
Кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар (навести радно место на које се конку-
рише) који се може наћи на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs) и да документацију која доказује испуње-
ност услова конкурса, заједно са одштампа-
ним пријемним формуларом доставе школи 
са назнаком „За конкурсну комисију”. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене пријаве, пријаве без 
попуњеног пријавног формулара и пријаве без 
доказа о испуњавању 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 
12.00 часова. 

Наставник физике
за 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање сходно члану 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има 
знање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
(уз пријавни формулар): 1. оригинал или ове-
рена копија уверења о одговарајућем образо-
вању; 2. оригинал или оверена копија уверења 
о држављанству Републике Србије, 3. потвр-
ду да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, не 
старију од 6. месеци; 4. доказ о знању јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - овај доказ доставља само онај кандидат 
који одговарајуће високо образовање није сте-
као на српском језику. Доказ који се односи 
на психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима није саставни део 
пријаве на конкурс од стране кандидата, већ 
се прибавља пре закључења уговора о раду. 
Кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар (навести радно место на које се конку-
рише) који се може наћи на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs) и да документацију која доказује испуње-
ност услова конкурса, заједно са одштампа-
ним пријемним формуларом доставе школи 
са назнаком „За конкурсну комисију”. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене пријаве, пријаве без 
попуњеног пријавног формулара и пријаве без 
доказа о испуњавању 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 
12.00 часова. 

Наставник математике
за 56% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање сходно члану 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да 
има знање језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова (уз пријавни формулар): 1. оригинал 
или оверена копија уверења 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 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, не ста-
рију од 6. месеци; 4. доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад- овај 
доказ доставља само онај кандидат који одго-
варајуће високо образовање није стекао на 
српском језику. Доказ који се односи на пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима није саставни део пријаве на 
конкурс од стране кандидата, већ се прибавља 
пре закључења уговора о раду. Кандидати су 
дужни да попуне пријавни формулар (навести 
радно место на које се конкурише) који се може 
наћи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs) и да документацију која 
доказује испуњеност услова конкурса, заједно 
са одштампаним пријемним формуларом доста-
ве школи са назнаком „За конкурсну комисију”. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без 
попуњеног пријавног формулара и пријаве без 
доказа о испуњавању 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 
12 часова. 

Педагог
за 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање сходно члану 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да 
има знање језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова (уз пријавни формулар): 1. оригинал 
или оверена копија уверења 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 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, не ста-
рију од 6. месеци; 4. доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад- овај 
доказ доставља само онај кандидат који одго-
варајуће високо образовање није стекао на 
српском језику. Доказ који се односи на пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима није саставни део пријаве на 
конкурс од стране кандидата, већ се прибавља 
пре закључења уговора о раду. Кандидати су 
дужни да попуне пријавни формулар (навести 
радно место на које се конкурише) који се може 
наћи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs) и да документацију која 
доказује испуњеност услова конкурса, заједно 
са одштампаним пријемним формуларом доста-
ве школи са назнаком „За конкурсну комисију”. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без 
попуњеног пријавног формулара и пријаве без 
доказа о испуњавању 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 
12.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
32234 Каона, Каона бб

тел. 032/865-003

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аут.тума-
чење) кандидати за радно место наставник 
српског језика, треба да испуњавају и услове 
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прописане чланом 139. 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 даље Закон): 1. да 
имају одговарајуће образовање и то: За радно 
место наставник српског језика, да имају одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 27/18 - др. закон и 6/2020) 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,13/2018 и 
11/2019); 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати за горе назначена радна 
места треба да доставе: 1.) попуњен пријавни 
формулар - одштампан са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; 2.) кратку биографију (ЦВ); 
3.) оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању (лица која су 
стекла академско звање мастер у обавези су да 
доставе и оверен препис/фотокопију дипломе 
о претходно завршеним основним академским 
судијама); 4.) извод из матичне књиге рођених, 
не старији од 6 месеци у односу на дан истека 
конкурса (оригинал или оверену фотокопију); 
5.) уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци у односу на дан исте-
ка конкурса (оригинал или оверену фотоко-
пију); 6.) уверење надлежне полицијске управе 
да кандидат није осуђиван и да није утврђено 
дискриминаторно понашање сагласно члану 1 
39. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања, не старије од 6 месе-
ци у односу на дан истека конкурса; 7.) доказ о 
познавању српског језика - подноси само канди-
дат који није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику; 8.) лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказ подноси 
кандидат који буде изабран по конкурсу пре 
закључења уговора о раду). Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор у 
складу са законом. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос на неодређено време, у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који буду испуњавали услове конкурса и 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља раз-
говор са кандидатима са листе из претходног 
става и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора 

са кандидатима. Лице које буде изабрано по 
конкурсу, дужно је да приложи доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) пре закључења уговора о раду. 
Кандидат незадовољан решењем о изабраном 
кандидату може да поднесе жалбу директору, 
у року од 8 дана од дана достављања решења 
о избору кандидата. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи на адресу 
ОШ „Вук Караџић”, Каона бб, 32234 Каона (са 
назнаком „За конкурс за пријем у радни однос 
на неодређено време”), телефон 032/865-003. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве уз које нису приложени 
сви докази у оригиналу или фотокопији овере-
ној од надлежног органа неће се разматрати. 
Пријаве и приложена документа се не враћају. 
Пријаве слати на горе наведену адресу.

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - кандидати 
за радно место наставник математике, треба 
да испуњавају и услове прописане чланом 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр.88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020 даље Закон): 1. да имају одговарајуће 
образовање и то у складу са чланом 140. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр.88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/18 - др. закон и 6/2020) 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019). 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати за горе назначена радна 
места треба да доставе: 1.) попуњен пријавни 
формулар - одштампан са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; 2.) кратку биографију (ЦВ); 
3.) оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању (лица која су 
стекла академско звање мастер у обавези су да 
доставе и оверен препис/фотокопију дипломе 
о претходно завршеним основним академским 
судијама); 4.) извод из матичне књиге рођених, 
не старији од 6 месеци у односу на дан истека 
конкурса (оригинал или оверену фотокопију); 
5.) уверење о држављанству Републике Србије, 

не старије од 6 месеци у односу на дан исте-
ка конкурса (оригинал или оверену фотоко-
пију); 6.) уверење надлежне полицијске управе 
да кандидат није осуђиван и да није утврђено 
дискриминаторно понашање сагласно члану 1 
39. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања, не старије од 6 месе-
ци у односу на дан истека конкурса; 7.) доказ о 
познавању српског језика - подноси само канди-
дат који није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику; 8.) лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказ подноси 
кандидат који буде изабран по конкурсу пре 
закључења уговора о раду). Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор у 
складу са законом. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос на неодређено време, у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који буду испуњавали услове конкурса и 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља раз-
говор са кандидатима са листе из претходног 
става и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Лице које буде изабрано по 
конкурсу, дужно је да приложи доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) пре закључења уговора о раду. 
Кандидат незадовољан решењем о изабраном 
кандидату може да поднесе жалбу директору, 
у року од 8 дана од дана достављања решења 
о избору кандидата. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи на адресу 
ОШ „Вук Караџић”, Каона бб, 32234 Каона (са 
назнаком „За конкурс за пријем у радни однос 
на неодређено време”), телефон 032/865-003. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве уз које нису приложени 
сви докази у оригиналу или фотокопији овере-
ној од надлежног органа неће се разматрати. 
Пријаве и приложена документа се не враћају. 
Пријаве слати на горе наведену адресу.

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чла-
ном 24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 
одлука УС, 113/17 и 95/18), кандидати за радно 
место стручни сарадник - педагог и испуњавају 
и услове прописане чланом 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020 даље 
Закон): 1. да имају одговарајуће образовање и 
то у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр.88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/18 - др. закон и 6/2020) и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017,13/2018 и 11/2019). 2. да имају 
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психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати за горе назначена радна 
места треба да доставе: 1.) попуњен пријавни 
формулар - одштампан са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; 2.) кратку биографију (ЦВ); 
3.) оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању (лица која су 
стекла академско звање мастер у обавези су да 
доставе и оверен препис/фотокопију дипломе 
о претходно завршеним основним академским 
судијама); 4.) извод из матичне књиге рођених, 
не старији од 6 месеци у односу на дан истека 
конкурса (оригинал или оверену фотокопију); 
5.) уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци у односу на дан истека 
конкурса (оригинал или оверену фотокопију); 
6.) уверење надлежне полицијске управе да 
кандидат није осуђиван и да није утврђено дис-
криминаторно понашање сагласно члану 139. 
став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања, не старије од 6 месе-
ци у односу на дан истека конкурса; 7.) доказ о 
познавању српског језика - подноси само канди-
дат који није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику; 8.) лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказ подноси 
кандидат који буде изабран по конкурсу пре 
закључења уговора о раду). Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор у 
складу са законом. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос на неодређено време, у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који буду испуњавали услове конкурса и 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља раз-
говор са кандидатима са листе из претходног 
става и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Лице које буде изабрано по 
конкурсу, дужно је да приложи доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) пре закључења уговора о раду. 
Кандидат незадовољан решењем о изабраном 
кандидату може да поднесе жалбу директору, 
у року од 8 дана од дана достављања решења 
о избору кандидата. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 

формуларом достављају установи на адресу 
ОШ „Вук Караџић”, Каона бб, 32234 Каона (са 
назнаком „За конкурс за пријем у радни однос 
на неодређено време”), телефон 032/865-003. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве уз које нису приложени 
сви докази у оригиналу или фотокопији овере-
ној од надлежног органа неће се разматрати. 
Пријаве и приложена документа се не враћају. 
Пријаве слати на горе наведену адресу.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аут.тума-
чење) кандидати за радно место дипломирани 
економиста за финансијско - рачуноводствене 
послове треба да испуњавају и услове про-
писане чланом 139. 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 даље Закон): 1. 
да имају одговарајуће образовање и то: да 
имају одговарајуће високо образовање у скла-
ду са Правилником о организацији и система-
тизацији послова у ОШ „Вук Караџић” Каона, 
односно на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама по про-
пису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати за горе назначена радна 
места треба да доставе: 1.) попуњен пријавни 
формулар - одштампан са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; 2.) кратку биографију (ЦВ); 
3.) оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању (лица која су 
стекла академско звање мастер у обавези су да 
доставе и оверен препис/фотокопију дипломе 
о претходно завршеним основним академским 
судијама); 4.) извод из матичне књиге рођених, 
не старији од 6 месеци у односу на дан истека 
конкурса (оригинал или оверену фотокопију); 
5.) уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци у односу на дан исте-
ка конкурса (оригинал или оверену фотоко-
пију); 6.) уверење надлежне полицијске управе 
да кандидат није осуђиван и да није утврђено 
дискриминаторно понашање сагласно члану 1 
39. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања, не старије од 6 месе-
ци у односу на дан истека конкурса; 7.) доказ о 
познавању српског језика - подноси само канди-
дат који није стекао одговарајуће образовање 

на српском језику; 8.) лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказ подноси 
кандидат који буде изабран по конкурсу пре 
закључења уговора о раду). Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор у 
складу са законом. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос на неодређено време, у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који буду испуњавали услове конкурса и 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе из претходног става и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 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. Кандидат незадо-
вољан решењем о изабраном кандидату може 
да поднесе жалбу директору, у року од 8 дана 
од дана достављања решења о избору кан-
дидата. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи на адресу ОШ 
„Вук Караџић”, Каона бб, 32234 Каона (са наз-
наком „За конкурс за пријем у радни однос на 
неодређено време”), телефон 032/865-003.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
МУЗИЧКА ШКОЛА 

„Др ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”
32000 Чачак, Цара Душана 25

тел. 032/322-282

Поништава се конкурс за пријем у радни однос 
на неодређено време објављен 11.03.2020. 
године у листу „Послови”. Све благовремено 
поднете пријаве на поништени конкурс узеће 
се у разматрање у конкурсу који ће бити нак-
надно објављен.

ЈАГОДИНА

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
35260 Рековац

тел. 035/8411-554

Наставник географије
за рад у матичној школи у Рековцу и у 
издвојеном одељењу у Лоћики, са 90% 

радног времена

Наставник српског језика
за рад у издвојеном одељењу у Лоћики, 

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове про-
писане у чл. 139, 140. и 142. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
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15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019) и то: да је стекао 
одговарајуће високо образовање: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима 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 правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за 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 санк-
цију, и да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да 
има држављанство Републике Србије, зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: потписана пријава са кратком биогра-
фијом, тачном адресом пребивалишта и акту-
елним бројем фиксног или мобилног телефо-
на, попуњен пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке 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 кривична дела за која је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење из МУП-а, ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци), уверење из основног и вишег суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак донета наредба о спровођењу истра-
ге, 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 кривич-
на 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 међу-
народним 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 образовно-васпит-
ни рад у школи (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику), доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду). Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним и потписаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Непотпуне и небла-
говремене пријаве без потребне документације 
уз пријаву, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова кон-
курса доставити лично у школи, радним данима 
од 9. 00 до 14. 00 часова или поштом на горе 
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за 
пријем у радни однос”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
путем телефона: 035/8411-554. 

Помоћни радник
за рад у матичној школи

Помоћни радник
за рад у издвојеном одељењу у Мотрићу, 

са 50% радног времена

Помоћни радник
за рад у издвојеном одељењу Великој 

Крушевици, са 50% радног вемена 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове про-
писане у чл. 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), и Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Светозар Марко-
вић” Рековац и то: да је стекао одговарајуће 
образовање: завршена основна школа у скла-
ду са Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Основној школи „Светозар 
Марковић” Рековац, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ђацима 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 прмање 
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 обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије, зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Докази који се прилажу: потписана пријава са 
кратком биографијом, тачном адресом пребива-
лишта и актуелним бројем фиксног или мобил-
ног телефона, попуњен пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (фотокопија дипломе основне шко-
ле), 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 кривична дела за која је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-

дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење из МУП-а, ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци), уверење из основног и вишег суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак донета наредба о спровођењу истра-
ге, 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 кривич-
на 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 међу-
народним 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 образовно-васпит-
ни рад у школи (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику); доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду). Кандидати попуњавају пријав-
ни 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 
неблаговремене пријаве без потребне докумен-
тације уз пријаву, као и фотокопије докумената 
које нису оверене, неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености усло-
ва конкурса доставити лично у школи радним 
данима од 9. 00 до 14. 00 часова или поштом на 
горе наведену адресу са назнаком: „За конкурс 
за пријем у радни однос”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе 
путем телефона: 035/8411-554. 

ОШ „17. ОКТОБАР” 
35000 Јагодина, Теслина 1

Помоћни радник
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду („Службе-
ни гласник РС” бр, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/2018 
- аутентично тумачење), као и посебне услове 
прописане чланом 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19 
и 6/20). Кандидат треба: да поседује одгова-
рајуће образовање - први степен стручне спре-
ме односно завршена 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 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 кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
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против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови и то: уверење о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (са холограмом); ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе 
или уверење о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ надлежне полицијске управе 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, не старије од 6 
месеци; доказ о знању српског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад у школи 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи); радну био-
графију (осим за лица која први пут заснивају 
радни однос) - пожељно доставити. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Докази о испуњености услова достављају 
се у оригиналу или овереној фотокопији. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
разултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима и обавља разговор са кан-
дидатима са листе. Комисија доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за 
подношење пријава на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати 
на адресу: ОШ „17. октобар”, Теслина 1, 35000 
Јагодина, са назнаком „За конкурс” или лично 
у секретаријату школе, радним данима од 9 до 
12 часова. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, путем телефо-
на: 035/8100-438. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. 

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
35212 Плажане

тел. 035/8631-022

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописа-
на Правилником о врсти стручне спреме настав-

ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС” бр. 11/2012 и 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2019) за тражено 
радно место, односно да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 135. ст. 2, чл. 139. 
и 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20), лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем, наставник математике професор мате-
матике, дипломирани математичар, дипломи-
рани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику, дипломирани математичар, 
информатичар, професор математике и рачу-
нарства, дипломирани математичар за матема-
тику економије, професор информатике - мате-
матике, дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар - примењена мате-
матика, дипломирани математичар - математи-
ка финансија (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани информатичар, мас-
тер математичар, мастер професор математике, 
мастер професор математике и физике, мастер 
професор математике и информатике, мастер 
професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани 
професор математике - мастер, дипломирани 
математичар - мастер, дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математи-
чар - професор математике, дипломирани мате-
матичар - теоријска математика, дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије), професор хемије - мате-
матике, професор географије - математике, 
професор физике - математике, професор био-
логије - математике, професор математике 
- теоријско усмерење, професор математике 
- теоријски смер, дипломирани математичар и 
информатичар. 

Стручни сарадник педагог

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема про-
писана Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012 и 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2019) за 
тражено радно место, односно да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 135. ст. 
2, чл. 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20), лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог 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 комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, стручни сарадник - педа-
гог професор педагогије, дипломирани педа-
гог - општи смер или смер школске психоло-
гије, дипломирани школски педагог - психолог, 
дипломирани педагог, мастер педагог, дипло-
мирани педагог - мастер.

Наставник енглеског језика
са 84,44% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема про-
писана Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС” бр. 11/2012 и 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2019) за 
тражено радно место, односно да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 135. ст. 
2, чл. 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20), лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 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 завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице 
са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем, наставник 
енглеског језика професор односно дипломи-
рани филолог за енглески језик и књижевност, 
дипломирани професор енглеског језика и књи-
жевности, мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик), 
мастер професор енглеског језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик), дипломирани филолог 
англиста - мастер. 

Чистачица
са 96% радног времена

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат, поред одговарајућег обра-
зовања, мора да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, да је држављанин Републике Србије, 
као и да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
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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 санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но 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 уста-
нове да је положио испит из српског језика. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је 
у обавези да достави, оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спре-
ми, о завршеној основној школи, да је канди-
дат држављанин републике србије, приложи-
ти уверење о држављанству не старије од 6 
месеци, да је кандидат пунолетан, приложити 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, да кандидат поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима. на проверу психофизичке способ-
ности школа упућује кандидате који су ушли 
у ужи избор у надлежну Националну службу 
за запошљавање. Лекарско уверење којим се 
потврђује здравствена способност, кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Уве-
рење - доказ да лице није осуђивано правнос-
нажном 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 при-
мање 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 санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, прибавља 
кандидат из извода из казнене евиденције код 
Министарства унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе. Радну биографију - осим 
за лица која први пут заснивају радни однос - 
пожељно доставити. кдидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернрт страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а који се налази у делу „Ново на сајту”, 
а потребну документацију заједно са попуње-
ним пријавним формуларом доставља школи. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаву са доку-
ментацијом којом се доказује испуњеност усло-
ва слати на адресу ОШ „Ђура Јакшић”, 35212 
Плажане, или предати лично радним даном од 
8.00 до 12.00 часова. Особа за контакт: Дејан 
Денић, секретар школе, тел. 035/8631-022.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
35237 Ресавица
тел. 035/627-270

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема про-
писана Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС” бр. 11/2012 и 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2019) за 
тражено радно место, односно да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 135. ст. 
2, чл. 139. и 140. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 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, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог 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 комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. наставник српског језика, 
професор српског језика и књижевности, про-
фесор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком, професор српске књижевности и 
језика, професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу, дипломирани фило-
лог српског језика са јужнословенским јези-
цима, дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским књижевностима, професор 
односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и и југословенску књижевност, про-
фесор односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и српскохрватски језик, 
професор српскохрватског језика и опште линг-
вистике, професор за српскохрватски језик са 
јужнословенским језицима, професор српскох-
рватског језика са источним и западним сло-
венским језицима, професор српскохрватског 
језика и југословенске књижевности за наставу 
у школама у којима се образовно васпитни рад 
изводи на мађарском односно русинском и 
румунском језик, професор односно дипломи-
рани филолог за југословенску и општу књи-
жевност, професор југословенске књижевности 
са страним језиком, дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик, дипломирани фило-
лог за српски језик и књижевност, професор 
српског језика и књижевности у одељењима за 
националне мањине, професор српског језика 
и српске књижевности, дипломирани компа-
риста, мастер филолог (студијски програми: 
Српски језик и књижевност, Српска књижев-
ност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филофогија (српски језик 
и лингвистика), Српска књижевност и језик 
са компаристиком), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: Српски језик 
и књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филофогија (српски језик и лингвистика), Фило-
логија, модули: Српски језик и Српски језик и 
компаративна књижевност). 

Домар школе
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат, поред одговарајућег обра-
зовања, мора да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, да је држављанин Републике Србије, 
као и 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 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 санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но 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 уста-
нове да је положио испит из српског језика. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је у 
обавези да достави: оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о стеченој стручној спреми/
средње образовање трећи или четврти смера 
занимања машинске, електро или грађевинске 
струке; да је држављанин Републике Србије - 
приложити уверење о држављанству, не ста-
рије од 6 месеци; да је кандидат пунолетан 
- приложити извод из матичне књиге рођених 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; да кандидат поседује психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима. На проверу психофизичке спо-
собности школа упућује кандидате који су ушли 
у ужи избор у надлежну Националну службу 
за запошљавање. Лекарско уверење којим се 
потврђује здравствена способност, кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Уве-
рење - доказ да лице није осуђивано правнос-
нажном 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 при-
мање 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, при-
бавља кандидат из извода из казнене евиден-
ције код Министарства унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе. Радну биографију 
- осим за лица која први пут заснивају радни 
однос - пожељно доставити. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког 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. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаву са 
документацијом којом се доказује испуњеност 
услова слати на адресу ОШ „Вук Караџић”, 6. 
август 21, 35237 Ресавица или предати лично 
радним даном од 8.00 до 12.00 часова. Особа 
за контакт: Дејан Денић секретар школе, тел. 
035/627-270. 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35254 Поповац

тел. 035/541-040

Наставник математике

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
услове прописане чл. 139, 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019): 
1) да има одговарајуће образовање, у складу са 
чланом 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
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сарадника у основној школи („Просветни глас-
ник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 
13/18 и 11/19); 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 при-
мање 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 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 обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 154. 
кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: доказ о одговарајућем образовању - ове-
рену фотокопију дипломе, односно уверења 
ако диплома није издата, о стеченом одгова-
рајућем образовању, (кандидати који су стекли 
академско звање мастер достављају и оверену 
фотокопију дипломе са основних академских 
студија); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи - српски језик (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (доставља се пре закљу-
чења уговора о раду); доказ да није осуђиван 
за кривична дела из чл. 139. став 1. тачка 3. 
(уверење полицијске управе са изводом из каз-
нене евиденције издатог од стране МУП-а РС); 
кратку биографију. Сва документа се прилажу 
у оригиналу или као оверене фотокопије, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним формуларом достављају установи. Избор се 
врши у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања, Кандидати који уђу 
у ужи избор упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са 
фотокопијама докумената које нису оверене 
од надлежног органа пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у секретаријат школе, у затвореној 
коверти, са назнаком: „За конкурсну комисију - 
наставник математике”, на адресу: ОШ „Бранко 
Радичевић”, 35254 Поповац. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити телефоном на 
број 035/541-040.

Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа, треба да испуњава и 
посебне услове прописане одредбама чл. 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/19, 6/20). Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању - завршена основна школа; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених; доказ о знању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи српски језик (уколико одговарајуће 

образовање није стечено на том језику); уве-
рење о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду; 
доказ о неосуђиваности - уверење полицијске 
управе са изводом из казнене евиденције; крат-
ку биографију; попуњен и одштампан пријавни 
формулар са сајта Министарства просвете. Сва 
документа се прилажу у оригиналу или као ове-
рене фотокопије.

ОСТАЛО: Избор се врши у складу са Законом 
о основама система образовањаи васпитања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. У складу са чланом 155. кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор и послати на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Пријаве на конкурс доставити лич-
но или поштом на адресу: ОШ „Бранко Радиче-
вић”, 35254 Поповац, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Контакт телефон: 035/541-040.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
35250 Параћин, Раваничка 3

тел. 035/563-294

Наставник географије
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, док траје 
мандат вршиоца дужности директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 ст. 1. и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС, број 88/2017), и то: 1) да је 
стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије): (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, 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 најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; лице из тачке 1) подтач-
ка (2) одељка „Услови” мора да има завршене 
студије првог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајуће предмете, односно 
групу предмета; да има степен и врсту обра-
зовања у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни преглед”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16 и 2/17); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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. Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја - део Ново на сајту), кратку 
биографију, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми или уверење о стеченом 
високом образовању, уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну 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 српс-
ком 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 психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни 
формулар са документацијом слати препору-
ченом поштом или доставити лично у секрета-
ријат школе, у затвореној коверти, са назнаком: 
„За конкурсну комисију” на адресу: ОШ „Ђура 
Јакшић”, 35250 Параћин. 

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА 
ШКОЛА

35260 Рековац, Слађана Лукића бб
тел. 035/8411-134

Васпитач
у дому ученика са 80% радног времена

Радник обезбеђења без оружја

Техничар одржавања одеће

Возач
возила Ф категорије

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос прописане чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања и то: да имају одговарајуће образо-
вање у складу са Правилником о организацији 
и систематизацији послова Пољопривредно-ве-
теринарске школе у Рековцу и то: за радно 
место васпитача у дому ученика: да имају одго-
варајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140. став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” број 88/17, 27/18- др. закон, 10/19 и 6/20): 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице 
које има ово образовање мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета.); на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школам („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/15, 
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11/16, 13/16 - исп., 13/16, 2/17, 3/18, 7/19 и 
2/20). Кандидати, у складу са чланом 142. став 
1. Закона о основама система образовања и 
васпитања морају да имају и образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви 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 уста-
нови, у складу са европским системом преноса 
бодова. Ово образовање, васпитач је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Сматра се да 
васпитач који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
има ово образовање. За радно место радника 
обезбеђења без оружја: средње образовање. 
За радно место техничара одржавања одеће: 
основно образовање и за радно место возача 
возила Ф категорије:средње образовање. Кан-
дидати за радно место радника обезбеђења без 
оружја морају поседовати лиценцу за вршење 
основних послова службеника обезбеђења без 
оружја. Кандидати за радно место место возача 
возила Ф категорије морају поседовати и возач-
ку дозволу Ф категорије. Да поседују психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да посе-
дују држављанство Републике Србије; да знају 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и одштампан и попуњен пријавни 
формулар достављају заједно са потребном 
документацијом. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: оригинал или оверену 
фотокопију доказа о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци), оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе, односно сведочанства о стече-
ном одговарајућем образовању, кандидат за 
радно место возача возила Ф категорије и ове-
рену фотокопију возачке дозволе, а кандидат 
за радно место радника обезбеђења без оружја 
и оверену фотокопију лиценце за вршење 
основних послова службеника обезбеђења без 
оружја, оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију уверења надлежне поли-
цијске управе да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци), доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на језику 
на којем се остварује образовно-васпитни рад), 
радну биографију (осим за лица која први пут 
заснивају радни однос) - пожељно. Напоме-
на: У пријави обавезно навести адресу и кон-
такт телефон кандидата. Пријаве са потреб-
ним доказима подносе се лично или на адресу 
школе: Пољопривредно-ветеринарска школа, 
Слађана Лукића бб, 35260 Рековац, са назна-
ком: „Конкурс за васпитача у дому ученика”, 
„Конкурс за радника обезбеђења без оружја”, 

„ Конкурс за техничара одржавања одеће” или 
„Конкурс за возача возила Ф категорије”. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона 035/8411-
134. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду, а пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, кандидата који су су изабрани у 
ужи избор, извршиће Национална служба за 
запошљавање. Право пријаве на конкурс имају 
сва заинтересована лица која испуњавају опште 
услове предвиђене законом и посебне услове 
предвиђене овим конкурсом. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Непотпуне и небла-
говоремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Рок за подношење пријаве на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 
35254 Поповац

тел. 035/541-040

Стручни сарадник - библиотекар
са 95% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
услове прописане чл. 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020): 1) да има одговарајуће образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 3/17, 13/18 и 11/19); 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
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 обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 154. 
кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: доказ о одговарајућем образовању - ове-
рену фотокопију дипломе, односно уверења 
ако диплома није издата, о стеченом одгова-
рајућем образовању, (кандидати који су стекли 
академско звање мастер достављају и оверену 
фотокопију дипломе са основних академских 
студија); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи - српски језик (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (доставља се пре закљу-
чења уговора о раду); доказ да није осуђиван 
за кривична дела из чл. 139. став 1. тачка 3. 
(уверење полицијске управе са изводом из каз-
нене евиденције издатог од стране МУП-а РС); 
кратку биографију. 

Кафе куварица - сервирка
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
услове прописане чл. 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020): а) има одговарајуће образовање: завр-
шено средње образовање у складу са Катало-
гом радних места и Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у ОШ „Бранко 
Радичевић” у Поповцу (има други или трећи 
степен стручне спреме било које струке); 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 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 родоскврнуће, за кривич-
но 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; г) има држављанство Републике Србије; 
д) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 
154. кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: доказ о одговарајућем образовању - 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној 
средњој школи; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; доказ о знању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи - српски 
језик (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику); уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (доставља се 
пре закључења уговора о раду); доказ да није 
осуђиван за кривична дела из чл. 139. став 1. 
тачка 3. (уверење полицијске управе са изво-
дом из казнене евиденције издатог од стране 
МУП-а РС); кратку биографију. 

Наставник математике
са 66,66% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва услове прописане чл. 139, 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019): 1) да има одговарајуће образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 3/17, 13/18 и 11/19); 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна 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 родоскврнуће, за кри-
вично 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије, 5) да зна српски језик и језик на коме 
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Наука и образовање

се остварује образовно-васпитни рад. У складу 
са чланом 154. кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: доказ о одговарајућем обра-
зовању - оверену фотокопију дипломе, односно 
уверења ако диплома није издата, о стеченом 
одговарајућем образовању, (кандидати који су 
стекли академско звање мастер достављају и 
оверену фотокопију дипломе са основних ака-
демских студија); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених; доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи - срп-
ски језик (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); уверење о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (доставља 
се пре закључења уговора о раду); доказ да 
није осуђиван за кривична дела из чл. 139. 
став 1. тачка 3. (уверење полицијске управе 
са изводом из казнене евиденције издатог од 
стране МУП-а РС); кратку биографију. 

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва услове прописане чл. 139, 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019): 1) да има одговарајуће образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 3/17, 13/18 и 11/19); 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије, 5) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 
154. кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених; доказ о знању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи - српски језик (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); уве-
рење о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и учени-
цима (доставља се пре закључења уговора о 
раду); доказ да није осуђиван за кривична дела 
из чл. 139. став 1. тачка 3. (уверење полицијске 
управе са изводом из казнене евиденције изда-
тог од стране МУП-а РС); кратку биографију. 

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
услове прописане чл. 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 

и 6/2020): а) има одговарајуће образовање 
(четврти степен стручне спреме, стечен након 
завршене средње школе правно-економског 
смера или гимназије); б) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; в) није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) има 
држављанство Републике Србије; д) зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 154. 
кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: доказ о одговарајућем образовању - ове-
рену фотокопију дипломе/ сведочанства о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених; доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи - српски језик (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том јези-
ку); уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (доставља се пре закључења угово-
ра о раду); доказ да није осуђиван за кривич-
на дела из чл. 139. став 1. тачка 3. (уверење 
полицијске управе са изводом из казнене еви-
денције издатог од стране МУП-а РС); кратку 
биографију. 
 
ОСТАЛО: Сва документа се прилажу у ориги-
налу или као оверене фотокопије, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним фор-
муларом достављају установи. Избор се врши 
у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања, Кандидати који уђу у 
ужи избор упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Небла-
говремене, непотпуне, као и пријаве са фото-
копијама докумената које нису оверене од 
надлежног органа пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у секретаријат школе, у затвореној 
коверти, са назнаком: „За конкурсну комисију 
- референт за правне, кадровске и администра-
тивне послове” на адресу: ОШ „Бранко Ради-
чевић”, 35254 Поповац. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити телефоном на број 
035/541-040. 

ОШ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ”
35256 Сикирица

тел. 035/8548-514

Стручни сарадник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: За стручног сарадника, кандидат тре-
ба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће 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, 10/2019 и 6/2020), и то: 
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 одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из тач-
ке 1) подтачка (2) „Услови” мора да има завр-
шене студије првог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; да има степен и врсту 
образовања у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 
и 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). Општи 
услови у складу са чланом 139. и чланом 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020): 1. да канди-
дат има одговарајуће образовање; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 3. није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик. Кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: 1. попуњен и одштам-
пан пријавни формулар (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја); 2. кратку био-
графију; 3. оверену фотокопију дипломе или 
уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању; 4. уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију); 5. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); 6. уверење о неосуђиваности (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месе-
ци); 7. лекарско уверење (прилаже кандидат 
који буде изабран по конкурсу, пре закључења 
уговора о раду). Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
у року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично у 
секретаријат школе у затвореној коверти „За 
конкурсну комисију” на адресу: Основна школа 
„Бранко Крсмановић” Сикирица, 35256 Сикири-
ца. Контакт телефон: 035/8548-514.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА



Бесплатна публикација о запошљавању 7903.06.2020. |  Број 884 |   

Наука и образовање

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35213 Деспотовац, Рудничка 1

тел. 035/611-105

Наставник практичне наставе, 
наставе у блоку и професионалне 

праксе у куварству
са 82% радног времена

Наставник предметне наставе у 
куварству - вежбе

са 55% радног времена

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
услове из члана 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20) и услове 
прописане Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника и помоч-
них наставника у стручним школама; такође, 
за пријем у радни однос сваки од кандидата 
мора испуњавати услове: да има одговарајуће 
образовање, доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима - прибавља се пре закључења уговора 
о раду; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора утрајању од најмање три 
месеца као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом се сматра пријава 
која садржи: доказ о држављанству Републике 
Србије (извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству), оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности ио других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и доказ да за кандидата није у 
складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање (оригинал или оверена копија 
не старије од 6 месеци и радна биографија). 
Кандидат попунајва пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља послодавцу. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија имено-
вана 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидта који испуњавају 
услове за пријем у радни односу року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. 

Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима и подноси решења о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Кандидат незадовољан решењем 
о изабраном кандидату може да поднесе жал-
бу директору у року до 8 дана од дана дос-
тављања решења. Директор одлучује о жалби 
у року од 8 дана од дана подношења. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве се под-
носе непосредно у секретаријату школеи или 
препорученом поштом на горенаведену адресу, 
с назнаком „За конкурс”, телефон за додатне 
информације 035/611-105. 

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

„СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64

тел. 035/323-597

Наставник сточарске групе предмета

Наставник воћарско-виноградарске 
групе предмета

Наставник практичне наставе за 
образовни профил пољопривредни 

техничар

Наставник прехрамбене групе 
предмета

са 81,39% радног времена

Наставник математике
са 78,89% радног времена

Наставник обуке вожње трактора за 
образовне профиле пољопривредни 

техничар, техничар хортикултуре 
и руковалац - механичар 
пољопривредне технике

са 70% радног времена

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

Помоћни радник (радник у школској 
радионици - узгајивач домаћих 

животиња) 

Месар

Чистачица
2 извршиоца

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139, 140, 141. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. зако-
ни 10/2019) и Уредбом о каталогу радних места 
у јавним службама и другим организацијама у 
јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 81/17, 6/18 
и 43/18), и то да: поседује одговарајуће обра-
зовање у складу са одредбама члана 139, 140, 
141. и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), Правилником 
о степену и врсти наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада пољопривреда, производња 
и прерада хране („Сл. чласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 5/15, 10/16, 2/17 и 13/18) и Уред-
бом о каталогу радних места у јавним служба-

ма и другим организацијама у јавном сектору 
(„Сл. гласник РС”, бр. 81/17, 6/18 и 43/18), има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна 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 родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
има држављанство Републике Србије, зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. 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 закљу-
чења уговора о раду. Кандидати уз пријаву 
треба да доставе следећа документа: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању, и то: за 
радно место наставника: диплому о стеченом 
одговарајућем високом образовању у складу са 
одредбама члана 139, 140, 141. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони 
и 10/2019) и Правилником о степену и врсти 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране („Сл. чласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 5/15, 10/16, 2/17 и 13/18) - оригинал или 
оверену фотокопију; за радна места месар, 
техничар одржавања информационих система 
и технологија и помоћног радника: диплому о 
стеченом средњем образовању; за радна мес-
та чистачица и спремачица: диплому о стече-
ном основном образовању, извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверену копију; 
уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци) - оригинал или оверену 
копију; доказ да кандидат није осуђен правнос-
нажном пресудом за кривично дело утврђено 
у чл. 139. став 1. тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. законик, 10/19 и 6/20) 
и то, уверење суда да против кандидата није 
покренута истрага, односно да се не води кри-
вични поступак (не старије од 6 месеци) - ори-
гинал или оверену копију, уверење из казнене 
евиденције о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци) - оригинал или оверену копију, доказ о 
познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад подноси кан-
дидат који није стекао диплому на српском јези-
ку. Напомињемо да је за радно место наставни-
ка обуке вожње трактора за образовне профиле 
пољопривредни техничар, техничар хортикул-
туре и руковалац - механичар пољопривредне 
технике, неопходно да канидат поседује поло-
жен специјалистички испит за возача мотор-
них возила-инструктора и да приликом пријаве 
на конкурс достави и доказ о истом. Лекарско 
уверење, као доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, кандидат који буде изабран 
доставља пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију тј. доказе о испуњености усло-
ва, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи (поштом или лично) 
у затвореној коверти са назнаком пријаве на 
конкурс за радно место (на које конкуришу), у 
року од осам дана од дана објављивања огласа 
у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Пријаве се подносе на адресу: 
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Пољопривредно-ветеринарска школа са домом 
ученика „Свилајнац”, Краља Петра Првог 64, 
35210 Свилајнац. Докази о испуњавању услова 
предвиђених овим огласом, ако нису оригинал-
ни, него фотокопије или преписи, морају бити 
оверени у складу са Законом о оверавању пот-
писа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС”, бр. 
93/14, 22/15 и 87/18). Непотупуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у обзир при-
ликом доношења одлуке о избору кандидата по 
овом конкурсу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе. Контакт 
телефон: 035/323-594. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
 „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”

35223 Велики Поповић 

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена

Наставник математике
са 88,89% радног времена

Домар/мајстор одржавања
са 90% радног времена

Чистачица
са 70% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање за радна места наставник српског јези-
ка и математике кандидат треба да поседује 
одговарајуће високо образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
за радно место домар/мајстор одржавања - кан-
дидат треба да има средње образовање (3. или 
4. степен електро или машинске струке); за 
радно место чистачица кандидат треба да има 
основно образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или дававње мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик. Посебан услов за домара/мајстора 
одржавања: да има положен стручни испит 
за рад са судовима под притиском. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз одштампани 
пријавни формулар кандидати су дужни да 
приложе одговарајућу документацију којом 
доказују испуњеност прописаних услова и то: 
сведочанство о стеченом образовању (оригинал 
или оверена копија), уверење МУП-а да није 
осуђиван правноснажном пресудом за наведе-
на кривична дела из чл. 139. ст1. т 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена копија не старије од 6 
месеци), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија не старије од 6 месеци), 
рена копија не старија од 6 месеци), доказ о 
знању српског језика подносе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језик, 
кратку биографију. Посебно за радно место 
домара/мајстора одржавања кандидат треба да 
приложи и доказ о положеном стручном испиту 

за рад са судовима под притиском (за послове 
руковања постројењем у котларници) (ориги-
нал или оверена копија не старија од 6 месе-
ци). Кандидат који буде изабран дужан је да 
пре закључења уговора о раду достави лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија у складу 
са чл. 154. Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор упућују се се на психолошку 
процену способности за рад са децом коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Након 
тога комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и 
обавља разговор са њима. У року од 8 дана од 
обављеног разговора Комисија доноси решење 
о избору кандидата. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве са потребном документацијом слати на адре-
су: Основна школа „Стеван Синђелић”, 35223 
Велики Поповић. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у обзир. Телефон 
за информације: 035/621-308, контакт: Јелена 
Марковић Нешић, секретар.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ”

35270 Мајур

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
изабрано лице које испуњава услове из члана 
122,139, и 140. став 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018- др. закон, 
10/2019 и 6/20) и Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 
108/2015), и то: да поседује одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе, 
педагога или психолога, стечено на студија-
ма другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
пллинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, у ком случају је неопходна 
завршеност студија првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовањедо 10. септембра 2005. године, 
да поседује дозволу за рад (лиценцу), однос-
но положен стручни испит за наставника, вас-
питача и стручног сарадника, да има обуку и 
положен испит за директора школе. Кандидат 
који нема положен испит за директора, може 
бити изабран, али ће бити дужан да га положи 
у року од две године од дана ступања на дуж-
ност, да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица и родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 

полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да није правоснажно осуђено за 
привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти, да има држављанство Републике Србије, да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Иузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140. став 1. 
и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања, дужност директора може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из чла-
на 140. став 3. Закона за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оригинал или 
оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
за наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, потврду о радном искуству у установи на 
пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, оригинал 
или оверену фотокопију лиценце за директора 
установе ако је кандидат поседује (пријава уз 
коју није достављен овај доказ неће се смат-
рати непотпуном), уверење надлежне служ-
бе Министарства унутрашњих послова да није 
осуђиван за кривична дела из члана 139. став 
1. тачка 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и да за кандидата није 
утврђено дискриминаторно понашање у поступ-
ку и на начин прописан законом (не старије од 
шест месеци), оригинал или оверену фотокопију 
уверења надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за кривич-
на дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(не старије од шест месеци), уверење надлеж-
ног привредног суда да кандидат није правнос-
нажно осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (издато након расписивања 
конкурса), оригинал или оверена копија уве-
рења о држављанству (не старије од шест месе-
ци), оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених, доказ да кандидат 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (овај доказ доставља канди-
дат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику), доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника), а уколико 
се на конкурс пријавило лице које је претходно 
обављало дужност директора школе, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког надзо-
ра школе и оцену спољашњег вредновања, пре-
глед кретања у служби са биографским подаци-
ма и предлог програма рада директора. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са ученицима доставља кан-
дидат који решењем министра просвете, науке и 
технолошког развоја буде именован за директо-
ра. Доказ се доставља пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са 
потребном документацијом се подносе на адре-
су: Основна школа „Радислав Никчевић” Мајур, 
бб 35270 Мајур, са назнаком „Комисија за избор 
директора” или се могу предати лично у секрета-
ријату школе. Телефон: 035/261-378. Непотпуне 
и/или неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.
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ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
35250 Параћин, Раваничка 3

тел. 035/563-294

Наставник српског језика
за 17% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 ст. 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС, број 88/2017), и то: 1) да је стекао високо 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије): (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање 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 одговарајуће пред-
мете, односно групу предмета; да има степен и 
врсту образовања у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни преглед”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16 и 2/17); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Кандидати су дуж-
ни да приложе следећу документацију: попуњен 
и одштампан пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја - део Ново 
на сајту), кратку биографију, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверење о стеченом високом образовању, уве-
рење 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 срп-
ског језика (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику). Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
у року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену 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 у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријавни формулар са документацијом 
слати препорученом поштом или доставити лич-
но у секретаријат школе, у затвореној коверти, 
са назнаком: „За конкурсну комисију” на адресу: 
ОШ „Ђура Јакшић”, 35250 Параћин.

ЕТШ „СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ”
35000 Јагодина, Кнегиње Милице бб

тел. 035/251-602

Наставник предметне наставе, 
предмет математика

са 55,55% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду („Службе-
ни гласник РС” бр, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14,13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/2018 - 
аутентичнотумачење) као и посебне услове про-
писане чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/19 и 
6/20), односно да: има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 13/2018, 
7/2019 и 2/2020) и то: (1) професор математи-
ке; (2) дипломирани математичар; (3) дипло-
мирани математичар за теоријску математику 
и примене; (4) дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; (5) дипломирани 
математичар-информатичар; (6)дипломирани 
математичар-професор математике; (7) дипло-
мирани математичар за математику економије; 
(8) професор математике теоријско усмерење; 
(9) професор математике - теоријски смер; (10) 
професор математике и рачунарства; (11) про-
фесор информатике - математике; (12) професор 
хемије - математике; (13) професор географије 
- математике; (14) професор физике - матема-
тике; (15) професор биологије - математике; 
(16) дипломирани математичар - астроном; (17) 
дипломирани математичар - теоријска математи-
ка; (18) дипломирани математичар - примење-
на математика; (19) дипломирани математи-
чар - математика финансија; (20) дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије); (21) дипломирани инфор-
матичар; (22) дипломирани професор матема-
тике - мастер; (23) дипломирани математичар 
- мастер; (24) мастер математичар; (25) мастер 
професор математике. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер мора морајуа имати прет-
ходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима Математика или При-
мењена математика (са положеним испитом из 
предмета Геометрија или Основи геометрије).
Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из предмета математика у подручју рада 
Економија, право и администрација може да 
изводи: - дипломирани математичар-мастер 
математике финансија; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања мита или давања 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; 
да има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду („Службе-
ни гласник РС” бр, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14,13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/2018 
- аутентичнотумачење) као и посебне услове 
прописане чланом 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/19 
и 6/20). Кандидат треба: да поседује одго-
варајуће образовање - средње образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће,за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 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; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови и то: уверење о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (са холограмом); ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе 
или уверење о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ надлежне полицијске управе 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, не старије од 6 
месеци; доказ о знању српског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад у школи 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи); радну био-
графију (осим за лица која први пут заснивају 
радни однос) - пожељно доставити. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду.Докази о испуњености услова достављају 
се у оригиналу или овереној фотокопији. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
разултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима и обавља разговор са кан-
дидатима са листе.Комисија доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за 



   |  Број 884 | 03.06.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs82

Наука и образовање

подношење пријава на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве сла-
ти на адресу: ЕТШ „Славка Ђурђевић”, Кне-
гиње Милице бб, 35000 Јагодина, са назнаком 
„За конкурс” или лично у секретаријату школе, 
радним данима од 7.30 до 14.30 часова. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, путем телефона 035/251-602. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Рада Кончара 3

тел. 035/8470-030

Обавештење о продужењу рока за 
подношење пријава на конкурс

На основу чл. 3 Уредбе о примени роко-
ва у управним поступцима за време ванред-
ног стања („Сл. гласник РС” бр. 41/2020 и 
43/2020), Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, број: 610-
00-326/2020-04 од 12.05.2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење: 1. Проду-
жава се рок за подношење пријава на конкурс 
Медицинске школе у Ћуприји, Рада Конча-
ра 3, објављен у листу„Послови” број 872 од 
11.03.2020. године за пријем у радни однос 
на неодређено време са пуним радним вре-
меном, за радна места у настави: 1. Настав-
ник практичне наставе (наставник вежби и 
наставе у блоку) групе предмета обр. профила 
медицинска сестра-техничар -3 (три) извршио-
ца; 2. Наставник практичне наставе (настав-
ник вежби и наставе у блоку) групе предмета 
обр. профила физиотерапеутски техничар - 4 
(четири) извршиоца; 3. Наставник практичне 
наставе (наставник вежби и наставе у блоку) 
групе предмета обр. профила лабораторијски 
техничар - 1 (један) извршилац; 4. Наставник 
предметне наставе опште стручних предме-
та - 2 (два) извршиоца; и за радна места у 
ваннастави 1. Чистачица/помоћни радник - 1 
извршилац; 2. Рок за подношење пријава на 
конкурс из тачке 1. ове Одлуке продужава се 
30 дана од дана престанка ванредног стања, 
односно до 06. јуна 2020. године, ког датума 
истиче рок за пријаву на конкурс.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Рада Кончара 3

тел. 035/8470-030

Обавештење о продужењу рока за 
подношење пријава на конкурс

На основу чл. 3 Уредбе о примени рокова у 
управним поступцима за време ванредног 
стања („Сл. гласник РС” бр. 41/2020 и 43/2020), 
Инструкције Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, број: 610-00-326/2020-04 
од 12.05.2020. године, о конкурсима објавље-
ним пре или у току ванредног стања, дајемо 
следеће обавештење: 1. Продужава се рок за 
подношење пријава на конкурс Медицинске 
школе у Ћуприји, Рада Кончара 3, објављен у 
листу„Послови” број 873 од 18.03.2020. године 
за пријем у радни однос на неодређено време 
са непуним радним временом, за радно место у 
настави: - Наставник предметне наставе струч-
них предмета обр. профила физиотерапеут-
ски техничар (теорија), са 75% од пуног рад-
ног времена - 1 (један) извршилац; 2. Рок за 
подношење пријава на конкурс из тачке 1. ове 
Одлуке продужава се 30 дана од дана престан-
ка ванредног стања, односно до 06. јуна 2020. 
године, ког датума истиче рок за пријаву на 
конкурс.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
35230 Ћуприја, Карађорђева 46

тел. 035/8470-555

Обавештење о продужењу рока за 
подношење пријава на конкурс

На основу инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, број 610-00-
326/2020-04 од 12.05.2020. године о конкурси-
ма објављеним пре или у току ванредног стања, 
дајемо следеће обавештење:
1. Продужава се рок за подношење прија-
ва на конкурс школе ОШ „Ђура Јакшић” 
Ћуприја објављен дана 11.03.2020 године у 
листу „Послови”, а потом и исправљен дана 
25.03.2020. године такође у листу „Послови” 
за пријем у радни однос на неодређено време, 
за радно место наставник разредне наставе на 
неодређено време, са пуним (100%) радним 
временом (2 извршиоца). Рок за подношење 
пријава на конкурс из тачке 1. ове одлуке про-
дужава се 30 дана од дана престанка ванред-
ног стања, односно до 06. јуна 2020 године ког 
датума истиче рок за пријаву на конкурс.

КИКИНДА

ОСНОВНА ШКОЛА 
„НОВАК РАДОНИЋ” МОЛ
24435 Мол, Маршала Тита 82

тел/факс: 024/861-516

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

Чистачица

УСЛОВИ: За радно место наставник предмет-
не наставе - енглески језик, кандидати треба 
да испуњавају следеће услове: одговарајуће 
образовање у складу са чл. 37. Правилника о 
организацији и ситематизацији послова у ОШ 
„Новак Радонић” у Молу (високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, 
мастер струковне студије и то 1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та; 2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, с тим да ово лице 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године или изузетно: на студијама првог сте-
пена - основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије, 
студије у трајању од три године или вишим 
образовањем); као и да испуњавају услове 
прописане чл. 139 Закона. За радно место чис-
тачица кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: одговарајуће образовање у складу са 
чл. 47. Правилника о организацији и ситемати-
зацији послова у ОШ „Новак Радонић” у Молу 
(лице које има основно образовање); као и да 
испуњавају услове прописане чл. 139 Закона. 
Кандидати подносе: одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, биографију и следеће доказе 
о испуњености услова: доказ о стеченом обра-
зовању (оверена фотокопија дипломе заврше-
не школе); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне 

књиге рођених; уверење о неосуђиваности, 
прибављено од надлежног органа МУП-а; доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) кандидати достављају пре 
закључења уговора о раду. Кандидат за настав-
ника предметне наставе - енглески језик под-
носи и: доказ о знању српског језика - дипло-
ма, односно сведочанство о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на српском 
језику или документ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (у овереној фотоко-
пији); доказ о знању мађарског језика дипло-
ма, односно сведочанство о стеченом средњем 
вишем или високом образовању на мађарском 
језику, или документ о положеном испиту из 
мађарског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (у овереној фотоко-
пији). Рок за подношење пријаве на конкурс је 
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса 
код Националне службе за запошљавање у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве са потпуном документацијом о испуњавању 
наведених услова слати поштом на адресу: ОШ 
„Новак Радонић” Мол, Маршала Тита 82, 24435 
Мол. Ближе информације о конкурсу се могу 
добити код секретара ОШ „Новак Радонић” Мол 
и преко телефона 024/861-516. 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

Сента, Главна 36

Наставник клавира

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: 1) високо 
образовањена студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке студије) или образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године - образовни профил: дипломирани музи-
чар (пијаниста, оргуљаш, чембалиста), академ-
ски музичар (пијаниста, оргуљаш, чембалиста), 
мастер музички уметник (професионални статус 
- клавириста, оргуљаш или чембалиста); 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) 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, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и мађарски 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Испуњеност овог услова цениће се у скла-
ду с чланом 141 став 6 ЗОСОВ-а. Уз пријаву на 
конкурс с кратком биографијом - кретањем у 
служби доставити: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању и лиценце; извод из матичне књи-
ге рођених; доказ о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривична дела набројана у 
тачки 3 (уверење из казнене евиденције МУП-а 
не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
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ству не старије од 6 месеци; попуњен пријавни 
формулар који је прописан од стране Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
налази се на сајту Министарства. Копије морају 
бити оверене. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) изабрани кан-
дидат треба да достави школи пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у гласилу Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
обзир. Пријаве са потребним документима сла-
ти на адресу: Основна музичка школа „Стеван 
Мокрањац”, Сента, Главна 36. Сва обавештења 
могу се добити на телефон: 024/812-812. 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

Сента, Главна 36

Наставника виолине
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: 1) високо 
образовањена студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке студије) или образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не - образовни профил: дипломирани музичар 
(усмерење виолиниста), дипломирани музичар 
(виолиниста), академски музичар виолиниста, 
мастер музички уметник (професионални ста-
тус виолиниста) 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и мађарски језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Испуњеност овог 
услова цениће се у складу с чланом 141 став 6 
ЗОСОВ-а. Уз пријаву на конкурс с кратком био-
графијом - кретањем у служби доставити: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању и лиценце; 
извод из матичне књиге рођених; доказ о неос-
уђиваности правноснажном пресудом за кривич-
на дела набројана у тачки 3 (уверење из казне-
не евиденције МУП-а не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци; попуњен пријавни формулар који је пропи-
сан од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и налази се на сајту Минис-
тарства. Копије морају бити оверене. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) изабрани кандидат треба да достави 
школи пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у гласилу Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним 
документима слати на адресу: Основна музичка 

школа „Стеван Мокрањац” Сента, Главна улица 
36. Сва обавештења могу се добити на телефон: 
024/812-812. 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

Сента, Главна 36

Наставник кларинета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: 1) високо 
образовањена студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке студије) или образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не - образовни профил: дипломирани музичар 
(усмерење кларинетиста), академски музичар 
кларинетиста, мастер музички уметник (профе-
сионални статус - кларинетиста); 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није лице осуђива-
но 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 кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и мађарски језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Испуњеност овог 
услова цениће се у складу с чланом 141 став 6 
ЗОСОВ-а. Уз пријаву на конкурс с кратком био-
графијом - кретањем у служби доставити: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању и лиценце; 
извод из матичне књиге рођених; доказ о неос-
уђиваности правноснажном пресудом за кривич-
на дела набројана у тачки 3 (уверење из казне-
не евиденције МУП-а не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци; попуњен пријавни формулар који је пропи-
сан од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и налази се на сајту Минис-
тарства. Копије морају бити оверене. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) изабрани кандидат треба да достави 
школи пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
гласилу Националне службе за зашпошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним 
документима слати на адресу: Основна музичка 
школа „Стеван Мокрањац” Сента, Главна улица 
36. Сва обавештења могу се добити на телефон: 
024/812-812. 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

Сента, Главна 36

Домар-возач

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 

и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: 1) IV сте-
пен образовања, образовни профил техничког 
смера; 2) возачка дозвола Б категорије; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
лице осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра 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 мађар-
ски језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Испуњеност овог услова цениће се у 
складу с чланом 141 став 6 ЗОСОВ-а. Уз пријаву 
на конкурс с кратком биографијом-кретањем у 
служби доставити: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању и лиценце; извод из матичне књи-
ге рођених; доказ о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривична дела набројана у 
тачки 3 (уверење из казнене евиденције МУП-а 
не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци; попуњен пријавни 
формулар који је прописан од стране Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
налази се на сајту Министарства. Копије морају 
бити оверене. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) изабрани кан-
дидат треба да достави школи пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у гласилу Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
обзир. Пријаве са потребним документима сла-
ти на адресу: Основна музичка школа „Стеван 
Мокрањац”, Сента, Главна улица 36. Сва оба-
вештења могу се добити на телефон: 024/812-
812. 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

Сента, Главна 36

Секретар установе

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
1) образовање из области правних наука - завр-
шене студије другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне стздије, специјалис-
тичке академске студије), односно образовање 
стечено на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године по пропису који је уређивао 
високошколско образовање до 10. септембра 
2005. године и лиценцу за рад секретара; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) 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, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
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заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и мађарски 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Испуњеност овог услова цениће се у скла-
ду с чланом 141 став 6 ЗОСОВ-а. Уз пријаву 
на конкурс с кратком биографијом-кретањем 
у служби доставити: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању и лиценце; извод из мати-
чне књиге рођених; доказ о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривична дела 
набројана у тачки 3 (уверење из казнене еви-
денције МУП-а не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци; 
попуњен пријавни формулар који је прописан 
од стране Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и налази се на сајту Минис-
тарства. Копије морају бити оверене. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) изабрани кандидат треба да достави 
школи пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у гласилу Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве 
са потребним документима слати на адресу: 
Основна музичка школа „Стеван Мокрањац”, 
Сента, Главна улица 36 Сва обавештења могу 
се добити на телефон: 024/812-812. 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА  
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића 15

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да 
испуњава услове прописане чланом 122, 139. 
и 140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), 
и то: - да има одговарајуће високо образовање 
из члана 140. став 1. и 2. Закона, стечено на: 
А) студијама другог степена (мастер академске 
струдије, мастер струковне студије, специја-
листичке 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука уз 
које кандидат мора да има претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; Б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има дозволу за рад 
(лиценцу за наставника или стручног сарадни-
ка); да има обуку и положен испит за дирек-
тора школе (лиценцу за директора); да има 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 

групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање - да има 
држављанство Републике Србије и да зна срп-
ски језик и језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року до две године од дана ступања 
на дужност. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да поднесе: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или обавештења о положеном испиту за 
лиценцу за наставника или стручног сарадни-
ка; уверење о положеном испиту за директора 
(пријава ће се сматрати потпуном уколико кан-
дидат нема положен испит за директора школе, 
али је изабрани кандидат дужан да га положи у 
року од 2 године од дана ступања на дужност); 
уверење надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак - не старије 
од 6 месеци; доказ о држављанству (уверење 
о држављанству) не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) не ста-
рије од 6 месеци; доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања из 
казнене евиденције МУП-а Републике Србије не 
старије од 6 месеци; доказ о неосуђиваности 
правоснажном пресудом за кривично дело или 
привредни преступ (потврда привредног суда); 
доказ-потврду о најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
доказ о знању српског језика осим кандидата 
који су на српском језику стекли одговарајуће 
образовање, а пошто се образовно-васпит-
ни рад одвија на мађарском језику, доказ о 
знању мађарског језика; доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника); уколико је 
кандидат претходно обављао дужност дирек-
тора установе, резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања; преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима (необавезно); доказе о својим 
стручним и организационим способностима 
(необавезно); ове доказе кандидат је дужан да 
поднесе у оригиналу или овереној фотокопији 
која не може бити старија од 6 месеци. Рок за 
пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање, као ни фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/-формулар за 
пријаву на конкурс), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, доставља лично или поштом у претход-
но наведеном року на адресу школе: Основна 
музичка школа Нови Кнежевац, Краља Петра 
I Карађорђевића 15, 23330 Нови Кнежевац, у 
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
директора”. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ФЕЈЕШ КЛАРА”
Кикинда, Др Зорана Ђинђића 9

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат уз молбу прилаже: попуње-
ни формулар који се налази на званичном сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију сведочанства о 
завршеном основном образовању и васпитању; 

уколико је образовање завршено на српском 
језику то се уједно сматра и доказом о знању 
српског језика, у супротном доставити одгова-
рајући доказ о положеном српском језику; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), не старију од 6 месеци; уверење 
надлежне полицијске управе о неосуђиваности 
правоснажном пресудом за кривична дела 
за која је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
санкцију и да за њега није у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом (лекарско уверење) 
изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Пријаве доставити на адре-
су: Основна школа „Фејеш Клара”, Др Зорана 
Ђинђића 9, 23300 Кикинда, са назнаком „За 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће узимати у обзир. Рок за подношење 
молбе је 8 дана од дана објављивања конкурса. 

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

Кикинда, Светосавска 57

Наставник предметне наставе 
- наставник медицинске групе 
предмета (здравствена нега) 

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техни-
чар; струковна медицинска сестра; организа-
тор здравствене неге; специјалиста струковна 
медицинска сестра; дипломирана медицинска 
сестра; мастер медицинска сестра; виша меди-
цинска сестра општег смера; виша медицинска 
сестра интернистичког смера; виша медицинска 
сестра хируршког смера; виши медицински тех-
ничар; дипломирани организатор здравствене 
неге; дипломирани организатор здравствене 
неге - мастер; мастер организатор здравстве-
не неге; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене основне академске сту-
дије у области здравства). 

Наставник предметне наставе - 
наставник математике

непуно радно време - 0,61

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани 
математичар; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломира-
ни математичар за рачунарство и информати-
ку; дипломирани математичар - информатичар; 
дипломирани математичар - професор матема-
тике; дипломирани математичар за математику 
економије; професор математике - теоријско 
усмерење; професор математике - теоријски 
смер; професор математике и рачунарства; 
професор информатике - математике; профе-
сор хемије - математике; професор географије 
- математике; професор физике - математике; 
професор биологије - математике; дипломира-
ни математичар - астроном; дипломирани мате-
матичар - теоријска математика; дипломирани 
математичар - примењена математика; дипло-
мирани математичар - математика финансија; 
дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом Основи геометрије); дипломи-
рани информатичар; дипломирани професор 
математике - мастер; дипломирани матема-
тичар - мастер; мастер математичар; мастер 
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професор математике; професор географије - 
математике који је стекао академско звање мас-
тер мора имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
Математика или Примењена математика (са 
положеним испитом из предмета Геометрија 
или Основи геометрије). 

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

1 извршилац за пуно радно време и 1 
извршилац за 76%

УСЛОВИ: завршено основно образовање.

Помоћни наставник - у подручју рада 
Хемија, неметали и графичарство

УСЛОВИ: завршена средња школа (IV сте-
пен) следећих образовних профила: техничар 
хемијско-технолошке струке; хемијско-техно-
лошки техничар; хемијски аналитичар; хемијски 
лаборант; геолошки техничар за геотехнику и 
хидрогеологију; лабораторијски техничар за 
хемију; техничар за рециклажу; техничар за 
заштиту животне средине. 

Помоћни наставник - у подручју 
рада Пољопривреда, производња и 

прерада хране

УСЛОВИ: завршена средња школа (IV степен) 
следећих образовних профила: техничар за 
прераду намирница биљног порекла; техничар 
за прехрамбену биотехнологију; техничар за 
биотехнологију; прехрамбени техничар. Кан-
дидати који се пријављују на конкурс за радна 
места под тачком 1. и 2. морају да имају одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, 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 најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Одговарајуће 
образовање подразумева и образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Уколико 
кандидат нема наведено образовање, обавезан 
је да га стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Кандидат који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има 
наведено образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина.

ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на кон-
курс морају да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, а то је српски језик. 
На сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја постављен је формулар који се 
попуњава приликом пријављивања на конкурс 
за пријем у радни однос у установи. Формулар је 
доступан у делу Ново на сајту, на адреси: http://

www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Уз наведени 
формулар (пријаву) кандидат треба да поднесе 
следећа документа: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима - подноси 
се пре закључења уговора о раду; уверење да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање које издаје надлежна полицијска управа 
Министарства унутрашњих послова - оригинал 
или оверена копија, не старије од шест месе-
ци; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци) - оригинал или ове-
рена копија; доказ да кандидати знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад је 
дипллома која садржи податак о језику студија 
или друга исправа коју је издала високошкол-
ска установа; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија). Кандидат који 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина доставља одговарајућу 
потврду/уверење високошколске установе о 
броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из педагогије и психологије, односно 
оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту/испиту за лиценцу (уколико кандидат 
нема наведено образовање, обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу). Кандидат који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има 
наведено образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина. Пријаве се 
подносе у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Оверене фотокопије не смеју бити 
старије од 6 месеци. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом слати са назнаком 
„За конкурс” на следећу адресу: Средња струч-
на школа „Милош Црњански”, Светосавска 57, 
23300 Кикинда, тел. 0230/422-056.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I 

Карађорђевића 15

Наставник гитаре

Наставник хармонике

Наставник соло певања

Наставник клавира

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из чл. 24. Закона о раду, кандидат 
треба да испуњава следеће услове: 1. поседо-
вање одговарајућег високог образовања, и то: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), или високо 
образовање на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима којису уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. 09. 2005. 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 дисци-
плина на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, 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 струч-
не спреме предвиђене Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни 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 (доказ се доставља 
при закључењу уговора о раду); 3. неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насеље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дека против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном; 4. поседовање држављанства Републике 
Србије; 5. знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Потпуним пријавом 
сматра се пријава која садржи: 1) оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; 2) оверену фотокопију индекса или 
уверења високошколске установе о пложеним 
испитима из педагогије и психологије или потвр-
ду, односно уверење високошколске установе да 
кандидат испуњава услове из члана 142. став 1. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања или оверени препис или оверену фотоко-
пију лиценце за рад наставника, васпитача или 
стручних сарадника; 3) доказ о држављанству 
Републике Србије (оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); 4) доказ о знању језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику, пошто се сматра да они познају 
језик на којем се изводи образовно-васпитни 
рад), за сва радна места поред српског језика, 
потребно је знање мађарског језика; 5) уверење 
о неосуђиваности за наведена кривична дела 
(оригинал или оверену фотокопију), не старије 
од 6 месеци; 6) извод из матичне књиге рођених 
(оверену фотокопију или оригинал). Образац 
пријаве под називом „Формулар за пријем у рад-
ни однос у установи образовања и васпитања” 
кандидати преузимају са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Рок за 
пријавливање на конкурс је 15 дана од објављи-
вања огласа у часопису „Послови”, Националне 
службе за запошљавање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Молбе слати на адресу: Основна музичка шко-
ла, Краља Петра I Карађорђевић 15, 23330 Нови 
Кнежевац.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СЛОБОДАН МАЛБАШКИ”

Кикинда

Наставник уметничких и стручних 
предмета (клавира)

у музичкој школи са одељењским 
старешинством, на српском језику

7 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос прописане чла-
ном 139., 140 142. Закона о основама система 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc
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Наука и образовање

образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - 
др. закон и 6/2020) за заснивање радног односа: 
1. да има одговарајући степен стручне спреме, 
одређеног занимања, према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019и1/2020) 
и то: дипломирани музичар-усмерење пијанис-
та;дипломирани музичар-пијаниста;академски 
музичар пијаниста;мастер музички уметник-про-
фесионални статус клавириста; 2. 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3. да је 
држављанин Републике Србије; 4. да зна срп-
ски језик (доказ су у обавези да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику) - доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика.

Наставник уметничких и стручних 
предмета (гитаре) са одељењским 

старешинством
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос прописане чланом 
139. и 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 
и 6/2020) за заснивање радног односа: да има 
одговарајући степен стручне спреме, одређе-
ног занимања, према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника у основној музич-
кој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019и 1/2020)и то: дипло-
мирани музичар-усмерење гитариста; дипломи-
рани музичар - гитариста; академски музичар 
гитариста; мастер музички уметник, професио-
нални статус - гитариста да није осуђиван прав-
носнажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. да је држављанин Републи-
ке Србије да зна српски језик (доказ су у обаве-
зи 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.

Корепетитор

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане 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) за заснивање радног односа 
1. да има одговарајући степен стручне спреме, 
одређеног занимања, према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни 

гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019и 1/2020) 
и то: дипломирани музичар - усмерење пијани-
ста; дипломирани музичар - пијаниста; дипло-
мирани музичар - оргуљаш; дипломирани музи-
чар - чембалиста; академски музичар пијаниста, 
академски музичар оргуљаш, академски музи-
чар чембалиста; мастер музички уметник, про-
фесионални статус: клавириста, оргуљаш или 
чембалиста; мастер музички уметник, профе-
сионални статус; камерни музичар, са претход-
но завршеним основним академским студијама 
клавира, оргуља и чембала; 2. 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3. да је 
држављанин Републике Србије; 4. да зна срп-
ски језик (доказ су у обавези да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику) - доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву по конкурсу кандидати су 
дужни да приложе: пријавни формулар који 
попуњавају на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, штампају га и исти прилажу са доку-
ментацијом, биографију, диплому или уверење 
о стеченој стручној спреми - оригинал или ове-
рену фотокопију, уверење о држављанству - 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију, извод из матичне књиге рођених- 
оригинал или оверену фотокопију, уверење 
о неосуђиваности из МУП-а - не старије од 6 
месеци, оригинал, потврду одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика (само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику), 
доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких или методичких дисциплина, односно уве-
рење(или оверену фотокопију индекса) да су у 
току студија положили испите из педагогије и 
психологије или доказ да су положили струч-
ни испит, односно испит за лиценцу (у скла-
ду са чланом 142. Закона о основама система 
образовања). У поступку одлучивања о избору 
кандидата комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос, врши 
ужи избор кандидата које упућује на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима, коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос, обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Доказ о испуњености услова у погледу 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад децом и ученицима доставља кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Пријаве доставити лично у секрета-
ријату школе или слати препорученом пошиљ-
ком на адресу школе: Основна музичка школа 
„Слободан Малбашки” Кикинда, Светосавска 19, 
23300 Кикинда, са назнаком „За конкурс”. Теле-
фон за контакт: 0230/442-474.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
Нови Кнежевац,  

Краља Петра I Карађорђевића 15
тел./факс: 0230/82-679

e-mail: muzickaskolank@mts.rs

Наставник гитаре

Наставник хармонике

Наставник соло певања

Наставник клавира

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из чл.24. Закона о раду, кандидат 
треба да испуњава следеће услове: 1. поседо-
вање одговарајућег високог образовања, и то: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) или високо 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10.09.2005. да испуња-
ва услове из чл. 142. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17), односно да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, 
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 пред-
виђене Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2. поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (доказ се доставља 
при закључењу уговора о раду); 3. неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насеље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примања или давања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дека против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију; непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног у 
складу са законом; 4. поседовање држављан-
ства Републике Србије; 5. знање језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Потпу-
ним пријавом сматра се пријава која садржи: 1) 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; 2) оверену фото-
копију индекса или уверења високошколске 
установе о пложеним испитима из педагогије 
и психологије или потврду, односно уверење 
високошколске установе да кандидат испуњава 
услове из члана 142. став 1. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања или ове-
рени препис или оверену фотокопију лиценце 
за рад наставника, васпитача или стручних 
сарадника; 3) доказ о држављанству Републи-
ке Србије (оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци); 4) доказ о знању језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику, пошто се сматра да они познају 
језик на којем се изводи образовно-васпитни 
рад),за сва радна места поред српског језика, 
потребно је знање мађарског језика; 5) уве-
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рење о неосуђиваности за наведена кривична 
дела (оргинал или оверену фотокопију), не ста-
рије од 6 месеци; 6) извод из матичне књиге 
рођених (оверену фотокопију или оригинал). 
Образац пријаве под називом „Формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања” кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од објављивања огласа у часопису 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Молбе слати на 
адресу: Основна музичка школа, Краља Петра I 
Карађорђевића 15, 23330 Нови Кнежевац.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
Кикинда, Светозара Милетића 16

Чистачица

УСЛОВИ: први степен стручне спреме - завр-
шена основна школа. Кандидат који конкури-
ше за наведено радно место треба да испуљава 
услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 
10/2019). Члан 139. Закона Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони 
и 10/2019) прописује услове за пријем у рад-
ни однос и то ако: 1. има одговарајуће образо-
вање; 2. има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривично дело насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примања или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из става 1. 
овог члана доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1 тачка тача 1, 3-5 
овог члана су део пријаве за конкурс, а доказ 
из става 1. тачка 2. прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидат уз пријавни 
формулар треба да достави: 1. доказ да поседу-
је одговарајуће образовање (оверену фотоко-
пију дипломе); 2. уверење о држављанству РС 
- оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци; 3. доказ да није осуђиван правос-
нажном 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 родоскврнуће, за кривично дело при-
мања 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 санк-
цију, за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (уверење из 
МУП-а, не старије од 6 месеци); 4. доказ да 
зна српски језик - језик на којем се остварује 
образовно васпитни рад (диплома издата и 
стечена на српском језику је доказ за знање 
српског језика). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства и заједно са 
потребном документацијом доставља устано-

ви. Пријаве доставити у року од 8 дана од дана 
оглашавања у публикацији „Послови”. Пријаве 
слати на адресу: ОШ „Ђура Јакшић”, Светозара 
Милетића 16, 23300 Кикинда.

ОШ „СВЕТИ САВА”
23300 Кикинда, Немањина 27б

тел. 0230/500-774

Наставник математике
са 88% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; да кан-
дидат има одговарајуће образовање утврђено 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник СР - Просветни глас-
ник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17,13/18 и 11/19); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије. Кандидати 
су дужни да приликом подношења пријаве на 
конкурс, уз одштампани пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, поднесу доказе о испуњености услова 
из чл. 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то: услови из става 1 овог 
члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада; докази о 
испуњености услова из става 1 тачка 1) и доказ 
да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са ЕСПБ (потврда - 
уверење одговарајуће високошколске установе 
о боју бодова, односно о положеним испитима 
или оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу), 
3)-5) овог члана, саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Копије морају бити оверене, а уверења не ста-
рија од 6 месеци. 

Спремач/ица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат 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, 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије. 

Кандидати су дужни да приликом подношења 
пријаве на конкурс, уз одштампани пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, поднесу доказе о испуње-
ности услова из чл. 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и то: 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 тачка 
1), 3)-5) овог члана, саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Копије морају бити оверене, а уверења не ста-
рија од 6 месеци.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са документацијом 
у року од 8 дана од дана објављивања, посла-
ти на адресу ОШ „Свети Сава”, 23300 Кикинда, 
Немањина 27б, тел. 0230/500-774. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ГИМНАЗИЈА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ 
И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ 
СМЕРА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29

Наставник рачунарства и 
информатике

УСЛОВИ: У погледу услова кандидати треба да 
испуњавају услове прописане Законом о осно-
вама система образовања и васпитања, Закона 
о раду, Правилником о врсти и степену стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији, Правилником 
о организацији и систематизацији радних мес-
та и то: да је држављанин Републике Србије, 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетог лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривични санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да зна српски језик, да има одговарајуће 
образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020), а у погледу врсте 
стручне спреме да испуњава услове прописане 
Правилником о врсти и степену стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији. Уз попуњени пријавни 
формулар кандидати треба да приложе следеће 
доказе: извод из матичне књиге рођених уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци) диплому или уверење о врсти и степену 
стручне спреме извод из казнене евиденције 
(КЕ), које издаје надлежна полицијска управа 
као доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за горе наведена кривич-
на дела, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање канди-
дат који није стекао диплому на српском јези-
ку доставља и доказ да познаје језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - оверена 
фотокопија дипломе или уверење о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на 
српском језику или уверење, односно потврду 
о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
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Наука и образовање

Докази се подносе у оригиналу или овереној 
фотокопији. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију заједно 
са одштампаним формуларом достављају шко-
ли, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса, лично или на адресу: Гимназија друштве-
но-језичког и природно-математичког смера, 
Косовска Митровица, Лоле Рибара 29, 38220 
Косовска Митровица. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Решење о избору 
кандидата биће донета у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ДИМИТРИЈЕ ПРИЦА”
Доња Брњица

тел. 049/269-267

Конкурс објављен у публикацији „Послови” 
број 872, од 11.03.2020. године, поништава се 
у целости.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИХАЈЛО ПУПИН”

Сушица, Патријарха Павла бб
38205 Грачаница

Наставник српског језика и 
књижевности

за 9 часова

Наставник физике
за 8 часова

Наставник математике
за 8 часова

Наставник групе стручних предмета 
за област информатика

за 9 часова

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу 
са Законом о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника за средње стручне шко-
ле; поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију. Докази 
о испуњености услова под тачкама 1), 3) и 4) 
саставни су део пријаве на конкурс, а докази 
о испуњености услова под тачком 2) подноси 
кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду. Кандидати су дужни да подне-
су уз пријаву на конкурс: кратку биографију; 
попуњен формулар за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања (доступан 

на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолоског развоја); доказ 
о држављанству (уверење о држављанству, 
односно извог из матичне књиге рођених); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о несуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања, не 
старије од шест месеци. Доказ о испуњености 
услова из тачке 2 подноси кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс: је 15 дана од дана 
објављивања конкурса и публикацији „Посло-
ви”. У пријави обавезно уписати адресу стано-
вања и контакт телефон. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Пријаву 
на конкурс са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
путем поште на адресу школе: Електротехничка 
школа „Михајло Пупин” у Сушици, Патријарха 
Павла бб, 38205 Грачаница. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона: 038/65-350.

ОСНОВНА И СРЕДЊА МУЗИЧКА 
ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
38205 Грачаница, Краља Милутина бб

Педагог школе
са непуном нормом 50%

Наставник стручних и уметничких 
предмета

у средњој музичкој школи,  
са непуном нормом 50%

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) неоп-
ходно је да кандидати испуне и посебне усло-
ве предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној и средњој школи и посебне усло-
ве прописане по члану 139, 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. зако-
ни и 10/19), и то да: За педагога: дипломира-
ни педагог, да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије); основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. 09. 2005. године. За наставника 
стручних и музичких предмета: дипломирани 
музичар, усмерење музички педагог, дипло-
мирани музички педагог и мастер теоретичар 
уметности, професионални статус - музички 
теоретичар, етномузиколог, музички педагог 
или музиколог; има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик на коме се 
изводи образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати достављају: попуњен и 
ручно потписан пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-

воја; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству Републике Србије 
не старије од 6 месеци; уверење о неосуђи-
ваности и уверење да се против њега не води 
истрага (не старије од 6 месеци). Лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ о познавању српс-
ког језика доставља кандидат који није стекао 
диплому на српском језику. Пријаве слати на 
горе наведену адресу или доставити лично. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Конкурс важи 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Уз пријаву обавезно уписати адресу 
становања и контакт телефон. 

ГИМНАЗИЈА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА  
- ВУЧИТРН

38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29

Наставник математике

УСЛОВИ: За наставника математике може бити 
изабрано лице које испуњава следеће услове: 
1. поседовање одговарајућег образовања из 
члана 140. став 1. Закона о основамасистема 
образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије - по про-
пису који уређује високо образовање или на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године); 2. 
поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; 3. 
поседовање држављанства Републике Србије; 
4. неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање; 5. познавање српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова 1), 3), 4) 
и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ 
под тачком 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја а потребну документацију, заједно са 
одшампаним пријавним формуларом достави-
ти школи. Уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља: пријавни формулар са званичне страни-
це Министарсва 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), уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
копија, да није старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија, да није старије од 6 месеци). Доказ о 
знању српског језика достављају само кандида-
ти који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику. Доказ о здравственој спо-
собности доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. У 
поступку о одлучивању о избору кандидата, 
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, 
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коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве на конкурс доставити на 
адресу. Гимназија и Техничка школа - Вучитрн, 
Лоле Рибара 29, 38220 Косовска Митровица. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на имејл-адресу: školegimnazija_vu@yahoo.com. 

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ” БРЊАК
38228 Зубин Поток 

1. Наставник физике
за рад у седишту школе у Брњаку  

и издвојеном одељењу у Лучкој Реци  
и Бубама, за 75% норме

2. Наставник физичког и 
здравственог васпитања

за рад у издвојеном одељењу школе  
у Лучкој Реци и Бубама, за 50% норме

3. Наставник српског језика
за рад у седишту школе у Брњаку

УСЛОВИ: Кандидат за радна место из тачке 1, 
2 и 3 овог конкурса може да буде примљен у 
радни однос под условима: да има одговарајући 
високо образовање, стечено: а) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије) или б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2) да има 
психичку, физичку здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће за кривична дела или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара, 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик- образовно-вас-
питни рад се остварује на српском језику; 6) да 
има дозволу за рад (лиценцу). Докази о исуње-
ности услова из тачке 4. 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 попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије, а документацију из тачке 4, овог кон-
курса заједно са одштапаним пријавним форму-
ларом достављају школи најкасније у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима који врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступак. Конкурс ће бити 
објављен у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријавни формулар и потребну 
документацију треба послати на адресу: ОШ 
„Петар Кочић” Брњак 38228 Зубин Поток.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СТАЈА МАРКОВИЋ“

38236 Штрпце

Наставник енглеског језика  
и књижевности

са 50% норме,  
за рад у матичној школи  

у Штрпцу

УСЛОВИ: На основу члана 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник 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 академске студије и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стру-
чне области из одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су утврђивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
Одговарајући степен стручне спреме, одређе-
ног занимања према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16,2/17 и 3/17); 
професор енглеског језика; професор однос-
но дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност; дипломирани професор енглес-
ког језика и књижевности; мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/про-
фил енглески језик); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/ профил енглески језик); мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет); мастер 
професор језика и књижевности (студијски 
програм Језик, књижевност и култура); да има 
психичу, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање, малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање и давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне болести, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченој стручној спреми; уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци, 
или оверену фотокопију; извод из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверену фотокопију; 
уверење из основног суда; уверење из МУП-а; 
лекарско уверење; доказ о познавању српског 
језика (само кандидати који образовање нису 
стекли на српског језику). Кандидати који су 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способноисти за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве конкурсна комисија неће узимати 
у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 

на конкурс са потребном документацијом и са 
одштампаним формуларом се достављају шко-
ли на адресу: ОШ „Стаја Марковић”, 380236 
Штрпце. Све информације се могу добити на 
телефон: 0290/70-910.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ШАРСКИ ОДРЕД”

Севце

Наставник српског језика
са 57,14% радног времена

УСЛОВИ: На основу члана 139. и 140. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - др. 
10/2019 и 6/2020), кандидат који се пријави 
на конкурс мора да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање (у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); на основу 
члана 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), кандидат треба 
да има образовање стечено на студијама дру-
гог степена мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области из одговарајући 
предмет, односно групе предмета, образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. да има 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање, малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање и давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне болести, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да је држављанин 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(достављају кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику). Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Уз пријаву кандида-
ти подносе следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе или уверење о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци, или оверену фотокопију; 
извод из матичне књиге 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 јези-
ку). Кандидати који су изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима, осим 
секретара, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве Конкурсна комисија неће узети у раз-
матрање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Пријаве на конкурс са потребном докумен-
тацијом и са одштампаним формуларом се дос-
тављају школи на адресу: ОШ „Шарски одред”, 
38157 Севце. Све информације се могу добити 
на телефон: 0290/74-200.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈЕДИНСТВО” - РАКОШ

Са привременим седиштем у Црколезу
38334 Исток

тел. 065/4726-751

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава прописане чла-
ном 139. и чланом 140. став 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања; да 
има одговарајуће образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, за 
које није у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; да 
је стекло одговарајуће високо образовање: (1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студијама другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та; студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука уз чега мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; (2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. год. Дужност 
директора школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из тачке 7 става 
2 овог члана, за наставника те врстње школе и 
подручја рада, за педагога и психолога, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање 8 (осам) година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућем образовањем из тачке 7 
става 2 овог члана, дужност директора школе 
може да обавља лице: (1) које има одгова-
рајуће образовање из члана 140. став 3. Закона 
- стечено одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од 3 године или 
вишим образовањем за наставника те врсте 
школе; (2) дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника; (3) обуку и поло-
жен испит за директора школе и (4) најмање 10 
(десет) година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Доказ о испуњености 
услова из става 2. тачке 1, 3. и 4. овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 2. тачка 2. овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Документа која се 
достављају уз пријаву на конкурс: оригинал или 
оверен препис/фотокопија дипломе о стече-
ном образовању; оригинал или оверен препис/
фотокопија дозволе за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника (лиценце); ориги-

нал или оверен препис/фотокопију уверења 
о положеном испиту за директора установе 
(пријава која не садржи уверење о положеном 
испиту за директора установе неће се сматра-
ти непотпуном а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за 
директора школе); оригинал или оверен пре-
пис/фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије;уУверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(уверење о неосуђиваности - Основни суд, уве-
рење о неосуђиваности - Привредни суд и уве-
рење о некажњавању - МУП); потврда о радном 
искуству, односно годинама рада у установи на 
пословима овразовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; потврда 
одговарајуће установе да је кандидат положио 
испит из српског језика (осим кандидата који су 
средње, више или високо образовање стекли на 
српском језику, што се доказује оригиналом или 
овереном преписком/фотокопијом дипломе за 
наведени ниво образовања); лекарско уверење 
(може из радног досијеа, а кандидат којин буде 
изабран ће накнадно пре закључења уговора 
доставити ново лекарско уверење); оригинал 
или оверен препис/фотокопију извод из мати-
чне књиге рођених, за кандидате који су про-
менили презиме, односно име после издавања 
дипломе; оверену фотокопију доказа о резул-
татима стручно педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања, извештај про-
светног саветника (само за кандидате који су 
претходно обављали дужност директора уста-
нове); преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима (необавезно); доказе о својим 
стручним и организационим способностима 
(необавезно). Рок за пријављивање кандида-
та је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса могу се поднети лично у 
затвореној коверти или препорученом поштом 
на адресу школе: ОШ „Јединство” 38334 Црко-
лез - Исток, Косово и Метохија са назнаком 
„Конкурс за директора”. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе на број: 
065/4726-751.

КРАГУЈЕВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ЖИВКО ТОМИЋ”

34314 Доња Шаторња 
e-mail: oszivkotomic@gmail.com

тел. 034/6837-125

Оглас објављен у публикацији „Послови” бр. 
872 од 11.03.2020. године поништава се у 
целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ”

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

Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да кандидат има одговарајуће 
образовање: (1) професор психологије; (2) 
дипломирани психолог; (3) дипломирани школ-
ски психолог - педагог; (4) дипломирани пси-
холог, смер школско-клинички; (5) дипломира-
ни психолог - мастер (мора имати најмање 30 
ЕСПБ из развојно-педагошких предмета); (6) 
мастер психолог (мора имати најмање 30 ЕСПБ 
из развојно-педагошких предмета) - испуње-
ност ових услова доказује се потврдом издатом 

од стране матичне високошколске установе; да 
има држављанство Републике Србије; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да зна српски 
језик. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: попуњен пријавни формулар који 
се налази на сајту Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; диплому о стеченом 
образовању; уверење о држављанству; извод 
из казнене евиденције МУП-а РС; уверење из 
надлежног суда да се против кандидата не води 
кривични поступак; извод из матичне књиге 
рођених; уверење да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, односно уверење о здрав-
ственом стању кандидата од надлежне службе 
медицине рада које се подноси непосредно пре 
закључења уговора о раду. Психолошку про-
цену способности кандидата за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применомстандардизованих 
поступака.

Наставник српског језика  
и књижевности

за 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених у члану 24 Закона о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне 
услове предвиђене одредбама члана 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020), Правилником о врсти и сте-
пену образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2017, 13/2018). 
Кандидати су обавезни да поред пријаве за 
пријем у радни однос на неодређено време, 
фотокопије очитане личне карте, CV, школи 
доставе и следећа документа: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству РС, 
уверење о неосуђивању из надлежног основног 
суда, уверење да кандидат није осуђиван пра-
воснажном 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 малолелетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања 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 санк-
цију и за које није у складу са законом утврђе-
но дискриминаторско понашање - документ се 
прибавља из казнене евиденције у надлежној 
ПУ МУП-а, диплома или уверење о стеченом 
високом образовању на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године (7/1 степен струч-
не спреме одговарајуће врсте занимања) или о 
стеченом академском називу мастер на студија-
ма другог степена за наставнике из члана 140 
став 1 и 2 Закона; уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, односно уверење 
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о здравственом стању кандидата од надлежне 
службе медицине рада које се подноси непо-
средно пре закључења уговора о раду, уве-
рење или потврда да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова од којих по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Сматра се да кандидат који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит 
односно испит за лиценцу има образовање 
из чл. 142 ст. 1 Закона (чл. 142 ст. 4 Закона). 
Кандидати потребну документацију достављају 
школи заједно са попуњеним пријавним фор-
муларем који се налази на званичној интер-
нет страници министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Психолошку процену 
способности кандидата за наставника за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака Наведени документи 
подносе се у оригиналу или оверене фотоко-
пије не старије 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 пуб-
ликацији „Послови”, на адресу: ОШ „Светолик 
Ранковић” Аранђеловац, Милована Ристића 1, 
34300 Аранђеловац. Телефони за информације: 
034/711-235.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине у Институту за 
биологију и екологију Факултета

на одређено време на три године

УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а и уписане докторске 
студије уже научне области за коју се бира или 
ниво 7.2 НОКС-а магистар биолошких наука уз 
услов да је прихваћена тема докторске дисер-
тације, односно ниво 8 НОКС-а доктор биолош-
ких наука који је изабран у звање асистента по 
Закону о високом образовању и у наведеном 
звању провео највише један изборни период. 
Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Статутом Факултета и Правилни-
ком о систематизацији послова и радних зада-
така Факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред 
општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим 
актима. Уз пријаву неопходно је доставити 
биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој одго-
варајућој стручној спреми и списак и сепара-
те објављених радова, односно радова за који 
поседују потврду да су прихваћени за објављи-
вање до момента пријаве на конкурс. Кандида-
ти су такође дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе и одговарајуће доказе надлежних 
органа поводом чињенице да нису правоснаж-
ном пресудом осуђени за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 

установи. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ 
ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА

34000 Крагујевац, Старине Новака 33
тел. 034/323-662

Васпитач у дому ученика
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. У радни 
однос на радном месту васпитач у дому учени-
ка у посебним условима, може бити примљен 
кандидат 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 раз-
воју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 17/2018); има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије и зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни 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 студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (осим приправника и других лица 
која могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита); уверење МУП-а из каз-
нене евиденције (оригинал) о неосуђиваности 
кандидата 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, 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 (не стрије од 6 месеци); потврду одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика (достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику); личну биогра-
фију са контакт подацима кандидата. Кандида-
ти попуњавају формулар за пријаву на конкурс 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштампани пријавни формулар заједно са 
потребном документацијом достављају школи. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о здравственој способности, не старије од 
шест месеци. Пријавни формулар са потребном 
документацијом се подноси лично или шаље на 
адресу: Школа са домом за ученике оштећеног 
слуха, Старине Новака 33, 34000 Крагујевац. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и преко телефона: 
034/323-662.

ОШ „МОМА СТАНОЈЛОВИЋ”
34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 40

тел. 034/332-909

Чистачица
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених Законом о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и услове из члана 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 
- др. закони и 10/19) и Правилника о органи-
зацији рада и систематизацији радних места 
у школи и то: у погледу образовања, посло-
ве радника на одржавању хигијене - чистач/
ица може обављати лице које има завршену 
основну школу; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају шко-
ли и то: доказ о одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија сведочанства траженог 
степена и врсте образовања или други одго-
варајући доказ); уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал или 
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оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење или потврда о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање које 
издаје надлежна полицијска управа (не старије 
од 6 месеци), уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријава на конкурс 
треба да садржи и податке о кандидату (име и 
презиме, адреса пребивалишта или боравишта, 
контакт телефон), радно место на које канди-
дат конкурише. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошља-
вање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се узимати 
у разматрање. Пријаву на конкурс са потреб-
ном документацијом са назнаком „За конкурс 
за радно место__________”, доставити на адре-
су: ОШ „Мома Станојловић”, Кнеза Михаила 40, 
34000 Крагујевац.

ОШ „МИЛОЈЕ СИМОВИЋ”
34231 Драгобраћа бб

тел. 034/582-106

Педагошки асистент
на одређено време до 31. августа за 

школску 2019/2020 год.

УСЛОВИ: Стечено средње образовање, савла-
дан програм обуке за оспособљавање педагош-
ких асистента, лице које нема савладан про-
грам обуке у складу са Правилником дужно је 
да достави доказ о савладаном одговарајућем 
програму обуке у року од шест месеци од дана 
пријема у радни однос, да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије, да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи и то: доказ о одговарајућем 
образовању (оверен препис или оверена фото-
копија дипломе о стеченом образовању), уко-
лико кандидат није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о завршеној обуци за педагошког асистента 
(оверен препис или оверена фотокопија) лице 
које нема савладан програм обуке у складу са 
Правилником дужно је да достави доказ о сав-
ладаном одговарајућем програму обуке у року 
од шест месеци од дана пријема у радни однос, 
извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом (оригинал или оверена фотокопија); уве-

рење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
или потврда о неосуђиваности за горе наведе-
на кривична дела и да није утврђено дискрими-
наторно понашање које издаје надлежна поли-
цијска управа (не старије од 6 месеци оргинал 
или оверена фотокопија); уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријава на 
конкурс треба да садржи и податке о кандида-
ту (име и презиме, адреса пребивалишта или 
боравишта, контакт телефон), радно место на 
које кандидат конкурише. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална 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 разматрање. Пријаву на конкурс 
са потребном документацијом са назнаком „За 
конкурс за радно место педагошки асистент” 
доставити на адресу ОШ „Милоје Симовић”, 
34231 Драгобраћа, Драгобраћа бб. Телефон за 
контакт је 034/582-106, а контакт особа је Дра-
ган Куљанин, секретар школе.

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат за ово радно место треба 
да испуњава следеће услове: има завршено 
основно образовање; има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; има држављанство Републике 
Србије; није осуђиван правноснажном пре-
судом 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; изврше-
на психолошка процена способности за рад с 
децом и ученицима, у складу са Законом; зна 
српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат 
доставља: одштампани пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а остала 
потребна документација доставаља се у ориги-
налу или овереној копији: доказ о завршеном 
основном образовању; извод из матичне књи-
ге рођених; доказ о држављанству Републике 
Србије; доказ о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за поменута кривична дела и непо-
стојању дискриминаторног понашања на стра-
ни кандидата, утврђеног у складу са законом; 
доказ о знању српског језика уколико основно 
образовање и васпитање није стечено на срп-
ском језику. Лекарско уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима, доставља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је осам дана од дана објављи-
вања конкурса.Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава и 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 

однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром кандидати достављају на адресу: Основне 
школе „Милоје Симовић” Драгобраћа, Драго-
браћа бб, са назнаком „За конкурс - чистачица”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара Школе на телефон 034/582-106.

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

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, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) и то 
да: да има одговарајуће образовање прописано 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и чланом 2 став 1 Правил-
ника 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, 2/17, 13/18 и 
11719; доказ о испуњености услова да има пси-
хичку, физичку и здравстену способност за рад 
са децом и ученицима - доставља се пре закљу-
чивања уговора о раду; Да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање и 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 озира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; Да има држављан-
ство Републике Србије; Да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни фолму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни фолмулар са званичне интер-
нет странице, потребно је да кандидат достави 
школи: кратку биографију (ЦВ); Оригинал или 
оверен препис/ фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оригинал или оверен препис/ 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци); Уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 ст. 1 тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење о не осуђи-
ваности - основни суд и уверење о не кажња-
вању - МУП) (не старије од 6 месеци); Потврда 
одговарајуће установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика (осим кандидата 
који су средње, више или високо образовање 
стекли на српском језику, што доказује ориги-
налом или овереним преписом / фотокопијом 
дипломе за наведени ниво образовања); Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) прилаже иза-
брани кандидат пре закључивања уговора о 
раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности 
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за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандаризованих поступака. Одлуку о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кан-
дидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неће се разматра-
ти пријаве које су неблаговремене, непотпуне, 
уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу образовања, 
врсте и степена стручне спреме. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступ-
ку у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл. гласник РС” бр. 87/18). Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу: ОШ „Милоје Симовић” 34231 Драго-
браћа ББ са назнаком „За конкурс - наставник 
разредне наставе”. Контакт особа: секретар 
школе, телефон 034/582-106.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
34307 Стојник

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

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 40% радног ангажовања

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
законом и то ако: да има одговарајуће обра-
зовање у складу са члановима 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; доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима- прибавља се пре закључења уго-
вора о раду.; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће,за кривична дела при-
мање 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 дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1. овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Лекарско уверење прилаже 
кандидат који буде изабран на конкурсу, а пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар (налази се на сајту Минис-
тарства просвете) доставити: биографију-ЦВ 
(са назнаком броја телефона), оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених, 
потврду о некажњавању надлежне полицијске 
управе (не старију од 3 месеца), оверену копију 
доказа о положеном испиту за лиценцу или 
уверења о положеном стручном испиту, очи-
тану личну карту, доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-

не способности за рад са децом и ученицима 
доставља 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 истека 
рока за подношење пријава упућују на претход-
ну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени. Сва документа 
се прилажу у оригиналу или као оверене фото-
копије. 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”.

ОШ „ИЛИЈА ГАРАШАНИН”
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 7

тел. 034/6711-818

Наставник српског језика

Педагог
за 50% радног времена

Психолог
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
чл. 24 Закона о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентичнотума-
чење) у радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава и услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18, 10/2019): да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника за рад у основној школи („Сл. глас-
ник 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,специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије); (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005.; - 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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, 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 
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-образовни 
рад (односи се на кандидате који образовање 
нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: сви кандидати попуњавају пријем-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Уз пријемни формулар (са 
званичне интернет странице), потребно је да 
достави школи: радну и личну биографију са 
адресом и контакт телефоном; диплому одго-
варајућег степена и врсте стручне спреме(ове-
рену фотокопију да није старија од 6 месеци); 
кандидат који има високо образовање стечено 
на студијама другог степена доставља овере-
ну копију дипломе другог степена и оверену 
копију дипломе основних академских студија; 
уверење да није осуђиван правоснажном пре-
судом за наведена кривична дела из чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (оригинал или ове-
рена фотокопија да није старије од 6 месеци) 
из МУП-а; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија да није старија од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са холограмом 
(оригинал или оверена фотокопија да није ста-
рије од 6 месеци); уколико диплома није изда-
та на српском језику, потврду да зна српски 
језик, за лица која нису стекла образовање на 
српском језику - доказ о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, односно доказ о положе-
ном испиту из српског језика са методиком по 
програму одговарајуће висикошколске устано-
ве за радно место (оригинал или оверена фото-
копија) - прилажу само кандидати за наставни-
ке. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима 
- лекарско уверење подноси се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на кон-
курс је осам дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријавни фор-
мулар и конкурсом тражене доказе о испуња-
вању услова доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на горе наведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс за _______”. 
Контакт телефон: 034/6711-818

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„МИРКО ЈОВАНОВИЋ”
34000 Крагујевац, Незнаног јунака 8

тел. 034/300-333

Конкурс објављен 27.05.2020. године у публика-
цији „Послови” бр. 883 поништава се за радно 
место: психолог за 50% радног времена. У оста-
лом делу конкурс је непромењен.

КРАЉЕВО

ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
36344 Баљевац, Бошка Бухе 8

Наставник немачког језика
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће образовање 
и то: - За радно место наставника немачког 
језика - одговарајуће образовање прописано 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” 
бр. 11/12,15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19); да имају психичку,физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
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као и за кривична дела насиље у породици,о-
дузимање малолетног лица,запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање 
мита,за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе,против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију,и за које није, у 
складу са законом,утврђено дискриминаторско 
понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на којем 
остварују образовно-васпитни рад. Уз пријавни 
формулар који се преузима на интернет стра-
ници Министарства просвете,науке и техно-
лошког развоја кандидати достављају потреб-
ну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу школе и то: 
Основна школа „Јосиф Панчић” Баљевац, Бош-
ка Бухе 8, 36344 Баљевац. Уз пријаву потреб-
но је доставити: биографију,извод из матичне 
књиге рођених,фотокопију дипломе о стеченом 
образовању,уверење о неосуђиваности издато 
од стране МУП Републике Србије и уверење о 
држављанству. Фотокопије докумената морају 
бити оверене. Оригинали уверења не смеју 
бити старији од 6 месеци. Доказ да има одго-
варајућу психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Конкурс ће 
бити објављен у огласној публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”.

ЕЛЕКТРО САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА 
ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
36000 Краљево, Доситејева 44

тел. 036/312-601

Чистачица
са 84% радног времена

УСЛОВИ: за радно место конкурише кан-
дидат који поред општих услова за засни-
вање радног односа предвиђених Законом 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 тума-
чење) мора испуњавати и посебне услове за 
пријем у радни однос предвиђене чл. 139. ст. 
1. тачке 1,2,3,4. и 5. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020) и то да: има одговарајуће 
образовање - завршена основна школа; јавна 
исправа о стеченом одговарајућем образовању 
- сведочанство о завршеној основној школи - 
оригинал или оверена фотокопија (достављају 
сви кандидати) (образовање је прописано Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Електро-саобраћајној техничкој шко-
ли „Никола Тесла” у Краљеву); има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доказ кандидат прибавља 
пре закључења уговора о раду); није осуђива-
но 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 кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, извод из казнене евиденције надлежне 
Полицијске управе (не старији од 6 месеци) - 
оригинал или оверена фотокопија (достављају 
сви кандидати); има држављанство Републике 
Србије, уверење о држављанству (не старије од 

6 месеци) - оригинал или оверена фотокопија 
(достављају сви кандидати); зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад(српски језик), доказ да кандидат зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик) (у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће образовне установе да 
је кандидат положио испит из познавања срп-
ског језика - оригинал или оверена фотоко-
пија). Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже 
документацију којом се доказује испуњеност 
услова предвиђених Законом, Правилником и 
овим конкурсом. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи лично, или поштом на адре-
су: Електро-саобраћајна техничка школа „Нико-
ла Тесла”, Доситејева 44Б, 36000 Краљево. 
Пожељно је да кандидат уз пријаву приложи и 
кратак ЦВ. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање„Послови”. 
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
тражени докази неће се узимати у разматрање. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор у складу са Законом и Статутом 
школе. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 
139. Закона, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати из прет-
ходног става, који су изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом 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 и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
из претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити од секретара 
школе преко телефона: 036/312-601/312-602.

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

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

Чистачица

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да 
буде примљено лице које испуњава опште 
услове прописане Законом о раду („Сл. гласник 
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутен. тум), и посебне услове прописане чл. 
139. и за наставника и стручног сарадника чл. 
140. Законом о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/19 и 27/2018 - др. закон 
и 6/2020): има одговарајуће образовање (завр-
шена основна школа) - прописано Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
МШ „Стеван Мокрањац” Краљево; има психич-
ку, физичку и здравствену способност са децом 
и ученицима (доказ се прибавља пре закључи-
вања уговора о раду; није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-

мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство РС; зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати требају да доставе: пријавни форму-
лар, који попуњавају на званичној страници 
Министарства просвете, науке и тех.развоја, 
исти одштампају и заједно са оригинал или 
овереном копијом дипломе о стеченом образо-
вању, изводом из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе (не старије од 6. месе-
ци), уверењем о држављанству (не старије од 
6. месеци), доказом да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад- 
достављају кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Документацију, доставити на адре-
су Музичка школа „Стеван Мокрањац”, Топлице 
Милана 2, 36000 Краљево (поштом) - са назна-
ком за конкурс. Фотокопије докумената морају 
бити оверене. Пре доношење одлуке о избору, 
кандидати који уђу у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши Национална 
служба за запошљавање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
36000 Краљево, Излетничка 10

тел. 036/379-700

Наставник историје
са 55% радног времена

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова пред-
виђених чланом 24. Закона о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018), тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђене 
чланом 139. став 1.тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 
140, чланом 142. став 1, став 2. став 4.Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020) и то: да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чл. 140. 
став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2). 
Степен и врста образовања морају бити из 
образовно научне области у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверењем које се подноси пре закључења уго-
вора о раду са изабраним кандидатом); 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, 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 заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (доказује се уверењем из казнене еви-
денције, коју прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе); да има држављанство Републике 
Србије (доказује се уверењем о држављанству 
у оригиналу или овереној копији не старије од 
6 месеци); да зна српски језики језик на којем 
остварује образовно - васпитни рад. Доказ да 
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кандидат зна језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик, у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског јези-
ка; доказ да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској устнови у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи у скла-
ду са ЕСПБ (оригинал или оверена фотокопија 
потврде - уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педаго-
гије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу) 
-  за оне који ово образовање поседују, а за оне 
који не поседују Закон по члану 142 став 2. доз-
вољава и дефинише као обавезу да ово образо-
вање наставник стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Сте-
пен и врста образовања морају бити у складу 
са чланом 3. став 1. тачка 6. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019). Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз пријаву кандидат доставља: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању или уверења о стеченом високом обра-
зовању, уколико диплома није издата; доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ 
(оригинал или оверена фотокопија потврде - 
уверење одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или ове-
рена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу) - за оне 
који ово образовање поседују, а за оне који не 
поседују Закон о основама система образовања 
и васпитања, по члану 142 став 2. дозвољава 
и дефинише као обавезу да ово образовање 
наставник стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу.извод из 
матичне књиге рођенихса холограмом,; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци - 
оригинал или оверена копија): уверење 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, као и да није 
утврђено дискриминаторног понашања, у скла-
ду са законом - прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе. Доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик, у обавези су да доставе само они канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће 

високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат по окончању конкурса, а пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве се достављају у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови” поштом на адресу ОШ 
„Вук Караџић”, Излетничка 10, 36000 Краљево, 
контакт телефон: 036/379-700, или лично рад-
ним даном од 09.00 до 13.00 часова, са назна-
ком „Пријава на конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовере-
ном документацијом неће се разматрати.

ОШ „ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА” 
36204 Лађевци

тел. 036/851-448

Наставник математике
са 56% радног времена

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - 
одлука УС), треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене Законом о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр.88/2017, 27/2018 - др. закон,10/2019 и 
6/2020) и то: чл. 139. ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, 
чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тач-
ка 2 истог члана: да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 став 1 тачка 1) 
подтачке (1) и (2) и тачке 2) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019). 
Степен и врста образовања морају бити у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 11/16 2/17, 13/2018, 11/2019 и 
2/2020), да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом); да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе,против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (доказује се изводом из казнене 
евиденције, коју прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе; да има држављанство Република 
Србије (доказује се уверењем о држављанству 
у оригиналу или овереној копији не старије 
од 6 месеци); да зна језик на коме се оства-
рује образовно - васпитни рад (српски језик). 
Доказ да кандидат зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад - српски језик, у 
обавези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а који се налази у делу „Ново на сајту”, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз пријаву кандидат доставља: оверен препис 
(копију) дипломе о завршеном образовању; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављанству 

(не старије од 6 месеци - оригинал или овере-
на копија). извод из казнене евиденције, при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе. Доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик, у оба-
вези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способност за рад са децом и уче-
ницима доставља само изабрани кандидат по 
окончању конкурса а пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на процену психофизичке способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
поштом на адресу ОШ „Драган Ђоковић Уча” 
Лађевци бб, 36204 Лађевци или лично радним 
даном од 08,00 до 14,00 часова. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве, као и пријаве са неове-
реном документацијом неће се разматрати. За 
додатне информације обратити се секретарија-
ту школе на телефон: 036/851-448.

ШУМАРСКА ШКОЛА КРАЉЕВО
36000 Краљево, Карађорђева 262

тел. 036/352-800, 352-332

Чистачица
са 65% радног времена

УСЛОВИ: Услови су прописани чланом 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18-др. 
закон, 10/19 и 6/20) (даље: Закон), и чланом 
23. Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у Шумарској школи у Краљеву, 
број 2515 од 28.11.2018.г. (даље: Акт о сис-
тематизацији)/: у радни однос на радно место 
чистачице може да буде примљено лице које 
има први степен стручне спреме, односно завр-
шену основну школу; има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; има држављанство Републике Србије; 
није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вично дело из члана 139 став 1. Тачка 3. Зако-
на и за које није у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова: Уз 
пријаву-пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја,кандидати су дужни да доставе и сле-
деће доказе: потписану биографију кандидата; 
оригинал/оверену копију дипломе/сведочанства 
о завршеној основној школи; оригинал/овере-
ну копију уверења о држављанству; оригинал/
оверену копију уверења о неосуђиваности; 
доказ о познавању језика на коме се изводи 
образовно васпитни рад (напомена:овај доказ 
не подносе кандидати који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Утврђи-
вање испуњености услова кандидата за пријем 
у радни однос, у складу са чланом 139. Зако-
на и Актом о систематизацији, врши Конкурсна 
комисија, именована решењем директора шко-
ле. 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 уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима. Рок за подношење пријава: осам (8) 
дана од дана објављивања конкурса у гласилу 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Решење о избору кандидата биће донето 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кнадидатима. Лице од којег кандидати могу 
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добити додатне информације о конкурсу: Соња 
Комадинић, секретар школе, телефон: 036/352-
800, 036/352-332. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Адреса 
послодавца на коју се подносе пријаве: Шумар-
ска школа, 36000 Краљево, Карађорђева 262. 
Пријаве се шаљу поштом у облику препоручене 
пошиљке са назнаком „за конкурс” или се пре-
дају непосредно на адресу послодавца. Благо-
временом пријавом на конкурс сматра се прија-
ва која је предата непосредно послодавцу пре 
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре 
истека тог рока предата пошти у облику препо-
ручене пошиљке.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
36000 Краљево, Цара Лазара 38

тел. 036/326-700

Наставник на групи стручних 
предмета на образовном профилу 

ликовни техничар
са 58% радног времена

Наставник на групи стручних 
предмета на образовном профилу 

техничар дизајна ентеријера и 
индустријских производа

са 53% радног времена

УСЛОВИ: кандидат за наставника на групи 
стручних предмета треба да испуњава услове 
из члана 139. и 140. Закона и услове из Правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним и уметничким школама у подручју 
рада култура, уметност и јавно информисање 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/15 
... 9/19; даље: Правилник) за наставника струч-
них предмета на образовном профилу ликов-
ни техничар, односна за наставника стручних 
предмета на образовном профилу техничар 
дизајна ентеријера и индустријских произво-
да, односно да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено 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 групу предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука; - основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; Лице из подтачке (2) мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне односно стручне области за одговарајућу 
групу предмета; Дипломираног економисте за 
финансијско-рачуноводствене послове, са 50% 
радног времена, на неодређено време, а кан-
дидат треба да испуњава услове из члана 139.
Закона као и да има одговарајуће високо обра-
зовање економске струке стечено на мастер 
академским студијама или мастер струковним 
студијама или интегрисаним академским сту-
дијама у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; Оста-
ли услови за све кандидате: да није осуђиван 
у смислу члана 139. став 1. тачка 3) Закона; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик, као језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Кандидат попуњава 
пријавни формулар са сајта Министарства про-

свете, науке и технолошког развоја и уз њега 
доставља: оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању или уверења о сте-
ченом, високом образовању, уколико диплома 
није издата; уверење да није осуђиван прав-
носнажном 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 при-
мање 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, као и да није утврђено дискримина-
торно понашање, у складу са законом - уве-
рење издаје надлежна управа Министарства 
унутрашњих послова; уверење о држављан-
ству Р. Србије (оригинал или оверена фотоко-
пија) не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија); доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик (само кандидат који образовање није 
стекао на српском језику). Кандидат доставља 
потврду одговарајуће високошколске установе 
да је положио испит из српског језика - у ори-
гиналу или оверену фотокопију; биографију, 
са контакт телефоном и адресом електронске 
поште. Доказ о здравственој способности из 
тачке 5) доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене пријаве биће одба-
чене, осим уколико је кандидат из оправданог 
разлога пропустио рок за подношење пријаве, 
што ће се утврдити након подношења зате-
ва кандидата директору школе за повраћај у 
пређашње стање. Евентуалне непотпуне прија-
ве морају бити уредно допуњене у року од 8 
дана од дана достављања писаног обавештења 
да је документација непотпуна. Ако у датом 
року документација не буде допуњена, биће 
одбачена као неуредна. Пријавни формулар, са 
пратећом документацијом, доставити лично или 
на адресу: Уметничка школа у Краљеву, Улица 
цара Лазара 38, 36000 Краљево, са назнаком 
„Пријава на конкурс за наставника на обра-
зовном профилу ликовни техничар / техничар 
дизајна ентеријера и индустријских произво-
да / дипломираног економисту за финансијско 
рачуноводствене послове”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и на телефон 036/326-700.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ”
37258 Доњи Крчин, Крагујевачки друм бб

тел. 037/3795-180

Помоћни радник - чистачица
за рад у матичној школи у Доњем 
Крчину, са 50% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос 
може се пријавити кандидат који испуњава 
услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Кан-
дидат треба да испуњава следеће услове: да 
поседује завршено основно образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
то за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије, што се доказује уверењем о 
држављнству; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз пријав-
ни формулар кандидати достављају и следећу 
документацију: оверену копију сведочанства о 
завршеном основном образовању; доказ да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона и за кога није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (потвр-
да, уверење или други документ издат од стра-
не МУП-а РС, оригинал не старији од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверена фотокопија не старије 
од шест месеци. Уверење о здравственој спо-
собности кандидат подноси пре закључења уго-
вора о раду. У пријави кандидат треба да наве-
де тачну адресу на којој живи и број телефона. 
Пријаву доставити на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
обзир. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон: 037/3795-180. 

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ”
37240 Трстеник, Вука Караџића 11

тел. 037/713-665

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 122, 
чланом 123. став 14. и став 15, чланом 140. став 
1. и 2. и чланом 139. Закона о основама система 
образовања ми васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020): 1. да поседује 
одговарајуће високо образовање из члана 140. 
став 1. и 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020) за наставника гимназије 
природно-математичког и друштвено-језичког 
смера, за педагога и психолога. 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3. да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена 
чланом 139. став 1. тачка 3. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, 4. да има 
држављанство Републике Србије, 5. да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварујеобразов-
но-васпитни рад, 6. да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, 7. да је савладало обуку и да има положен 
испит за директора установе, 8. да има дозволу 
за рад (положен стручни испит - лиценца), за 
наставника, педагога или психолога. Кандидат је 
дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању; ове-
рен препис или оверену фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију не ста-
рију од шест месеци); потврду о радном искуству 
у области образовања и васпитања (оригинал); 
радну биографију са кратким прегледом кретања 
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у служби и прегледом програма рада дирек-
тора школе; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију, не старију 
од шест месеци); уверење привредног суда да 
није правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старије од 30 дана); уве-
рења основног суда да против њега није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није предходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога - за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита и друга кривична дела против 
службене дужности, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом 
без обзира на изречену кривичну санкцију (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 30 
дана); уверење вишег суда да против њега није 
покренут или је у току кривични поступак, да се 
не води истрага, истражне радње или кривични 
поступак по оптужници или оптужном предло-
гу за кривична дела из надлежности овог суда; 
уверење из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139. став 
1. тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; оверену фотокопију доказа 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника); 
уколико се на конкурс пријави лице које је пре-
дходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања, оверену фотокопију; лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима, 
не старије од шест месеци. Документација без 
доказа о положеном испиту за директора сма-
траће се потпуном, а изабрани кандидат биће 
дужан, да у законском року, када министар про-
пише услове, програм обуке и начин полагања 
испита за директора, положи наведени испит у 
складу са чланом 122. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране, 
као ни фотокопије докумената који нису овере-
не ос стране надлежног органа (суда, органа 
општинске-градске управе, јавног бележника). 
Пријављени кандидати писмено ће бити оба-
вештени о избору директора у складу са Зако-
ном. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве са доказима о испуња-
вању свих услова тражених конкурсом слати у 
затвореном коверту препорученом поштом са 
назнаком „Пријава на конкурс за директора” 
слати на горе наведену адресу или лично. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ”
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41

тел. 037/711-464

Наставник историје
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139, 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 13/2018, 11/2019) и то: да има 
одговарајуће образовање; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 

децом и ученицима, 3. да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмањем три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у слкаду са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да је држављанин 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на коме се остварује васпитно-образовани рад. 
Уз пријавни формулар који се попуњава на зва-
ничној интернет страници Министарства просве-
те и одштампан доставља школи, кандидат тре-
ба да приложи, у оригиналу или оверену копију: 
диплому о стеченој стручној спреми; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; уверење из казнене евиденције; кандидат 
који има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина доставља одгова-
рајућу потврду/уверење високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из педагогије и психологије, односно 
уверење о положеном стручном испиту/испиту 
за лиценцу. Кандидат који нема образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина је обавезан је да га стекне у року од једне, 
а највише две године од пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Сма-
тра се да наставник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије или психологије или је 
положио стручни испит односно испит за лицен-
цу, има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина;кратку биографију. 
Доказ о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи се доставља само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаве слати на горе наведену 
адресу лично или поштом. 

ОШ „АЦА АЛЕКСИЋ”
37230 Александровац, Јаше Петровића 6

тел. 037/3552-151

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеним одељењима у 

Козници и Лесковици
2 извршиоца 

Наставник математике
1 извршилац за у матичној школи 

у Александровцу, 1 извршилац за у 
издвојеним одељењима у Плешу и 

Плочи и 1 извршилац са 67% радног 
времена за рад у издвојеном одељењу 

школе у Плочи
3 извршиоца

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена, за рад у 

издвојеним одељењима школе у Ратају, 
Плешу и Плочи

Наставник енглеског језика
за рад у издвојеним одељењима школе 

у Плочи, Плешу, Великој Врбници и 
Пуховцу

Наставник француског језика
1 извршилац за рад у Александровцу 
и 1 извршилац за рад у издвојеним 

одељењима у Плочи, Плешу и Горњем 
Ратају

2 извршиоца

Наставник физике
са 90% радног времена, за рад  

у издвојеним одељењима у Плочи, 
Плешу и Горњем Ратају

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, 13/17, 113/17 и 95/18) потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове пропи-
сане члановима 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то: посе-
довање одговарајућег високог образовања из 
члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, то јест високо обра-
зовање стечено: 1) на студијама другог степена 
- мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске сту-
дије (студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука - у ком 
случају је неопходна завршеност студија првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та); или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године), као и поседовање степена и 
врсте образовања из члана 2. став 1. и члана 3. 
став 1. тачка 3. подтачке 1. и 5. и тачке 8, 9. и 
13. 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 11/19) за наведена радна места, посе-
довање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; поседо-
вање држављанства Републике Србије; знање 
српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар - образац 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја а 
потребну документацију заједно са одштанпа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар са званичне интер-
нет странице потребно је да кандидат достави: 
кратку биографију, уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци, оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о знању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику); уверење дакандидат није осуђи-
ван - оригинал не старији од 6 месеци, доказ 
о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) прилаже иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Одлука о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене  
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кандидата, у року прописаним Законом о осно-
вама система образовања и васпитања. Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искљу-
чиво у сврху обраде података у конкурсном 
поступку у складу са Законом о заштити пода-
така о личности. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Одштам-
пани пријавни формулар са траженим докази-
ма о испуњавању услова за заснивање радног 
односа доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу ОШ „Аца 
Алексић” у Александровцу, Јаше Петровића 6, 
37230 Александровац, са назнаком на коверти 
„Пријава на конкурс” или донети лично у прос-
торије школе. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе или путем 
телефона: 037/3552-151. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„РАДЕ ДОДИЋ”
37246 Милутовац
тел. 037/721-030

Наставник боиологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: сходно чл. 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања кандидати 
треба да испуњавају следеће услове:одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закона, 10/19 - даље Закон) као и чл. 3 ст. 10 
(професор биологије) Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019) и то:да има 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 пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, 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 најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра. 2005. године. 

Наставник српског језика
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: сходно чл. 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања кандидати треба 
да испуњавају следеће услове:одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закона, 
10/19 - даље Закон) као и чл. 3 ст. 1 (професор 
српског језика) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) и то: да има 
одговарајуће високо образовање: 1. на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 

научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2). на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра. 2005. године. 

Сервирка
са 69,44% радног времена

УСЛОВИ: Сходно чл. 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и чл. 45. 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова ОШ „Раде Додић” Милутовац треба да 
испуњава следеће услове: завршено средње 
образовање. Услови за сва радна места: да 
поседује психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 најмањем 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 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у слкаду са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује васпитно-образовани рад (српски језик). 
Уз попуњени пријавни формулар, са кратком 
биографијом, приложити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; извод из матичне књиге рође-
них; извод из књиге венчаних (за особе које 
су мењале презиме), уверење о држављанству 
Републике Србије; доказ о неосуђиваности (не 
старије од шест месеци); доказ о знању срп-
ског језика (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику); доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду). У складу са чл. 154 и 155 кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Канди-
дати који уђу у ужи избор биће упућени на пре-
дходну психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима у Нациналну службу за 
запошљавање у Крушевцу. Пријаве са биогра-
фијом (обавезно написати контакт телефон) се 
подносе у року од 8 дана од дана објављивања 
у листу, лично или поштом на горе наведену 
адресу. 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА „СЕСТРЕ НИНКОВИЋ”
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 2

тел. 034/370-201

Спремачица
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Кан-
дидати треба да испуљавају следеће услове: 
одговарајуће образовање: основно образовање 
и степен стручне спреме; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима- (прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду); није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 

изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пот-
пуном пријавом који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству Републике Србије 
(извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству) оригинал или оверену фото-
копију; оригинал, оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које му 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као ни за кривична 
дела: насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и доказ да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверену фотокопију не старије 
од 6 месеци, добија се у МУП-у); доказ о знању 
српског језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи се доставља уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику; радну биографију (CV).

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ  
НАУКА

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звању доцент, за ужу 
научну област Електротехника и 

рачунарство
на одређено време од 5 (пет) година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - научни 
назив доктора наука из научне области за коју 
се наставник бира. Општи предуслов: Кандидат 
мора да испуњава општи предуслов у погледу 
неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 
Закона о високом образовању. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом обра-
зовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, 
Статута Факултета инжењерских наука Универ-
зитета у Крагујевцу и Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је 
доставити: диплому или уверење о стеченом 
докторату из одговарајуће научне области и 
диплому или уверење о претходно заврше-
ним степенима студија у оригиналу или ове-
реној копији; оверену фотокопију личне карте 
или очитану личну карту; биографију, доказ о 
педагошком искуству са навођењем послова 
које је кандидат обављао, ако кандидат има 
педагошког искуства, оцену педагошког рада 
ако кандидат има педагошког искуства, списак 
стручних и научних радова, као и саме радо-
ве, уверење надлежног органа да кандидат 
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није осуђиван за кривична дела у оригиналу 
или овереној копији, друге доказе којима се 
доказује испуњеност прописаних услова, оба-
везних и изборних елемената за избор настав-
ника. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир. Сву документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса, сви 
кандидати су обавезни да доставе и у електрон-
ској форми на компакт диску - CD-у у складу 
са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.
rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве кандидата 
са прилозима доставити на адресу: Факултет 
инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сес-
тре Јањић 6, са назнаком радног места и уже 
научне области за коју се конкурише. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” и на интернет страници 
Универзитета у Крагујевцу. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ”

34321 Десимировац, Десимировац бб
тел. 034/561-539

Обавештење о продужењу рока за подношење 
пријава по конкурсу од 11.03.2020. године за 
пријем у радни однос 2 (два) наставника раз-
редне наставе. Рок за подношење пријава про-
дужава се до 06.06.2020. године. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„КАРАЂОРЂЕ”

34310 Топола, Мије Тодоровића 8
тел. 034/6811-003

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20): 
а) да има одговарајуће образовање (основно 
образовање); б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела предвиђе-
на чл. 139. ст. 1. тач. 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

Сервирка

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20): а) да 
има одговарајуће образовање (средње обра-
зовање - 2. степен стручне спреме); б) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
предвиђена чл. 139. ст. 1. тач. 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; г) да 
има држављанство Републике Србије; д) да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар 
који се налази на сајту Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, достављају 
и: биографске податке односно радну биогра-
фију (CV); оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству РС (оригинал или овере-

на фотокопија, не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); уве-
рење надлежне полицијске управе о неосуђи-
ваности (не старије од 6 месеци). Уверење о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (не 
старије од 6 месеци) изабрани кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Пријав-
ни формулар са доказима о испуњавању услова 
конкурса могу се поднети лично или поштом у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу школе: Основна школа „Карађорђе” 
34310 Топола, Мије Тодоровића 8. Телефон за 
додатна обавештења је: 034/6811-003. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„КАРАЂОРЂЕ”

34310 Топола, Мије Тодоровића 8
тел. 034/6811-003

Наставник енглеског језика
са 90% радног времена

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 55% радног времена

Стручни сарадник - библиотекар
са 85% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), и 
то: а) да имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них 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); б) да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) да нису 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела предвиђена чл. 139. ст. 1. тач. 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
г) да имају држављанство Републике Србије; д) 
да знају српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар 
који се налази на сајту Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, достављају и: 
биографске податке односно радну биографију 
(CV); оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија); доказ о познавању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); уверење надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци). Уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци) 
изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Пријавни формулар са дока-
зима о испуњавању услова конкурса могу се 
поднети лично или поштом у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на адресу школе: 
Основна школа „Карађорђе” 34310 Топола, Мије 
Тодоровића 8. Телефон за додатна обавештења 
је: 034/6811-003. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. 

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА „СЛОБОДАН МИНИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3

тел. 034/6713-393

Наставник социологије
за 55 % радног времена

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког 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 недељ-
ном листу „Послови”. Кандидат за радно место 
наставника треба да испуњава услове из члана 
139. и 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то да: има одговарајуће 
образовање прописано Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника из опште 
образовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Службени 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-
II, 13/2018 i 7/2019); има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (прибавља се пре закључења уговора о 
раду); 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ да 
кандидат има обавезно образовање из члана 
140. овог закона - образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова (уверење 
или потврда); за кандидате који ово образо-
вање 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; доказ да кандидат има лиценцу - 
дозволу за рад (доставља кандидат који посе-
дује лиценцу); доказ из казнене евиденције 
МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична 
дала наведена у условима из члана 139. Зако-
на (оригинал или оверена копија); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија); 
Доказ одговарајуће високошколске установе 
о познавању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад, уколико образовање није 
стечено на српском језику; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом изабрани кандидат 
ће доставити пре закључивања уговора о раду. 
Наведени документи подносе се као оригинали 
или оверене фотокопије, не старије од 6 месе-
ци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.
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Наука и образовање

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

37000 Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492-657

1. Стручни сарадник - педагог
за 85% радног времена

2. Наставник групе предмета 
подручја рада Култура, уметност и 

јавно информисање
за 60% радног времена

3. Наставник физичког васпитања
за 90% радног времена

4. Наставник групе предмета 
подручја рада Текстилство и 

кожарство

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
из члана 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 1. да имају одговарајуће 
високо образовање сходно члану 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије); на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године) као и степен и 
врсту образовања по Правилнику о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 
и 6/2014). Потребна документација: 1. одгова-
рајућа диплома (оверена фотокопија) о сте-
ченом образовању; 2. поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење); 3. посе-
довање држављанства Републике Србије (уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци); 
4. неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица,запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примањеили давање мита, за 
кривична дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију и да, за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (уверење Министарства 
унутрашњих послова о неосуђиваности, рок 
важења 30 дана); 5. знање језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; 6. попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Пријаве слати на наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

37242 Стопања
тел. 037/727-497

Наставник немачког језика
са 78% радног времена

Наставник историје
са 60% радног времена

Чистачица
са 81% радног времена

УСЛОВИ: За наставнике: кандидат треба да 
испуњава услове прописане чл. 139. и 140. 

Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. 
закона, 10/19 и 6/20) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 
11/2019). За чистачицу: кандидат треба да 
испуњава услове прописане чл. 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закона, 
10/19 и 6/20) и Правилником о организацији и 
ситематизацији послова ОШ „Јован Јовановић 
Змај” у Стопањи број 761/19 од 13.09.2019. 
године, тј да има први степен стручне спре-
ме - основно образовање и то: да има одгова-
рајуће образовање; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
је држављанин Републике Србије; 5. да зна 
српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријавни формулар који 
се попуњава на званичној интернет страници 
Министарства просвете и одштампан доставља 
школи, кандидат треба да приложи оригинал 
или оверену копију:дипломе о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
уверење из казнене евиденције; краћа биогра-
фија; кандидат који има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
доставља одговарајућу потврду/уверење висо-
кошколске установе о броју остварених бодо-
ва, односно положеним испитима из педагогије 
и психологије, односно уверење о положеном 
стручном испиту/испиту за лиценцу. Канди-
дат који нема образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина је оба-
везан да га стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Сма-
тра се да је наставник који је у току студија 
положио испите из педагогије или психологије 
или је положио стручни испит односно испит 
за лиценцу, има образовање из психолошких, 
педагошких и медотичких дисциплина. Доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи се доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима доставиће изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок конкурса је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве доставља-
ти на горе наведену адреси лично или поштом. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРСТЕНИК
37240 Трстеник, Вука Караџића 11

тел. 037/711-843

Наставник електротехничке групе 
предмета

Наставник машинске групе предмета
2 извршиоца

Наставник економске групе 
предмета

са 70% радног времена

Наставник практичне наставе  
(у области машинство и обрада 

метала)
3 извршиоца

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати за сва радна места треба 
да испуњава услове прописане чл. 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. зако-
на, 10/19 и 6/20), и то да: а) за радна места 
наставника треба да имају одговарајуће обра-
зовање из члана 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама, а за радно место чистачице 
завршена основна школа; б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г). има 
држављанство Републике Србије; д) зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз одштампан и попуњен 
пријавни формулар кандидати треба да доставе 
оригинал или оверене преписе и то: диплома 
или уверења (уколико није издата диплома) о 
стеченом одговарајућем образовању (кандидат 
који има диплому другог степена доставља и 
диплому основних академских, односно основ-
них струковних студија), а за наставника прак-
тичне наставе и диплому средњег стручног 
образовања; уверење-потврду о неосуђива-
ности надлежне полицијске управе (изда-
то након објављивања конкурса); уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (са холограмом) и 
извод из књиге венчаних (за кандидате који 
су мењали презиме - није исто као на дипло-
ми); потврда високошколске установе којом се 
потврђује да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова или 
оверен документ да је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу. 
Доказ о испуњености услова из тачке 4б. ове 
одлуке - лекарско уверење прибавља кандидат 
пре закључења уговора о раду, а под тачком 
д) доказ се доставља уз пријаву у случају да 
је одговарајуће образовање стечено ван тери-
торије Републике Србије. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима у Националну службу за запошља-
вање у Крушевац. уз пријавни формулар, 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 огласа, 
доставиљају лично или на горе наведену адре-
су. Конкурс спроводи Конкурсна комисија име-
нована решењем од стране директора школе.
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Наука и образовање

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” БЛАЖЕВО
37226 Блажево - Општина Брус

Наставник математике
са 89% радног времена

Помоћни радник
са 77,54% радног времена у подручном 

оделењу Доње Левиће

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, анди-
дат треба да испуњава и услове у складу са 
чланом 139. и 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и то: 1) да има 
одговарајуће образовање прописано Законом 
и Правилником којим се прописује степен 
и врста образовања наставника и стручног 
сарадника у основној школи; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица и родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство 
Р. Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о испуњености изнад наведених услова 
и то из тачке 1, 3-5 су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ за тачку 2) прибавља се пре 
закључења уговора.

ОСТАЛО: наставник у складу са чланом 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или 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 4 године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) 
потачке (1) одељка. Остало мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно наставник, 
и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем.

ОШ „АЦА АЛЕКСИЋ”
37230 Александровац, Јаше Петровића 6

тел. 037/3552-151

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: на основу члана 122. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („ 
Службени гласник РС” број 88/17 ,27/18, 10/19, 

6/20) за директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 139. 
и чланом 140. став 1 и 2 овог закона и чла-
новима 2-7 Правилника о ближим условима за 
избор директора установа образовања и вас-
питања (Службени гласник РС број 108/2015) и 
то: - поседовање одговарајућег високог обра-
зовања из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, то јест 
високо образовање стечено: 1) на студијама 
другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије (студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука - у ком случају је 
неопходна завршеност студија првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предме-
та); или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године), за наставника основне 
школе, педагога или психолога; поседовање 
дозволе за рад (лиценце-положен стручни 
испит)за наставника, васпитача и стручног 
сарадника; поседовање лиценце за директора 
установе (кандидат који ту лиценцу не посе-
дује може бити изабран, али ће бити дужан 
да испит за директора установе положи у року 
од две године од дана ступања на дужност); 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни 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 кривич-
на 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140. 
ст. 1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за директора Школе 
може бити изабрано и лице које, уз испуње-
ност 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 специјалис-
тичке струковне студије) или на студијама у 
трајању од три године, или више образовање) 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање десет година рада на послови-
ма образовања и васпитања у установи, после 
стеченог одговарајућег образовања. Директор 
се бира на период од четири године. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене или 
непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: - доказ о држављанству прила-
же се оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству, не старији од 6 месеци, 

оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, не старији од 6 месе-
ци, оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; - доказ о знању српског 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад (достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на том јези-
ку); - оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту наставника, васпитача и стручног 
сарадника; потврду о радном искуству у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања, 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о здравственом стању(лекарско уверење) са 
утврђеним психичким,физичким и здравстве-
ним способностима за рад са децом и учени-
цима, не старији од 6 месеци, доказ о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашање- Прилаже се: 1) оригнал или овере-
на фотокопија уверења-извода из казнене еви-
денције Министарства унутрашњих послова, 
надлежне полицијске управе, да није осуђиван 
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 кривич-
но 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторско пона-
шање; не старији од 6 месеци, 2) оригинал или 
оверена фотокопија уверење привредног суда 
да кандадат није правноснажно осуђиван за 
привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти, не старији од 6 месеци, 3) оригинал или 
оверена фотокопија уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлпга 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 међународ-
ним правом; не старији од 6 месеци, -доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања- 
фотокопија извештаја (само кандидати који су 
претходно обављали дужност директора уста-
нове); доказ о резултату стручно педагошког 
надзора у раду кандидата (оверена фотоко-
пија извештаја просветног саветника), - ове-
рен препис/фотокопију лиценце за директора 
установе (ако је кандидат поседује); преглед 
кретања у служби са биографским подаци-
ма (необавезно); доказе о својим стручним и 
организационим способностима (необавезно); 
оквирни план рада за време трајања манда-
та. Кандидат попуњава пријавни формулар 
(образац на званичној интернет презентацији 
Министарства просвете,науке и технолошког 
развоја). Одштампани пријавни формулар 
заједно са доказима о испуњавању услова тра-
жених конкурсом слати у затвореној коверти 
са назнаком „пријава на конкурс за директора” 
на адресу ОШ „Аца Алексић” у Александровцу, 
Јаше Петровића 6, 37230 Александровац или 
донети лично, радним даном од 08.00 до 13.00 
часова. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 
037/3552-151.
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СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ ТРИФУН” 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

37230 Александровац, Крушевачка 8-10
тел. 037/3751-117

Наставник историје
са 50% радног времена 

Наставник социологије
са 74% радног времена 

Наставник српског језика и 
књижевности

са 57% радног времена 

Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена 

Наставник физике
са 50% радног времена 

УСЛОВИ: Услови за све кандидате: да има одго-
варајуће образовање у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из 
општео бразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Служ-
бени гласник РС”, број 8/2015-1, 11/2016-544, 
13/2016-10, 13/2016-10 (исправка), 2/2017-2, 
2/2017-2, 13/2018-66, 7/2019-512, 2/2020-38), 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији: 15/2013-1, 11/2016-
545, 2/2017-2, 11/2017-179, 13/2018-64, 7/2019-
512, 2/2020-37) стечено: 1) на студијама дру-
гог степена мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије (студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет,односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне или 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука-у ком случају је неопходна заврше-
ност студија првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући премет 
односно групу предмета; или 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. Године. Поред 
напред наведених услова, потребно је да сви 
кандидати испуњавају опште услове за засни-
вање радног односа прописаних Законом о раду 
(„Сл. Гласник РС” бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) и посебне услове 
прописане у члану 139. и члану бр.140 Закона 
о основама образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр.88/17,27/18,10/19 и 6/20), да посе-
дује психичку, физичку и здравствену способ-
ности за рад са децом и ученицима;  да  има 
држављанство Републике Србије; - да посе-
дује знање српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад; 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, иза које није, у складу 
са Законом утврђено дискриминаторно пона-
шање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: Попуњен и одштампан пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете,науке и технолошког 

развоја; доказ да поседује одговарајуће обра-
зовање (оверену фотокопију дипломе, сведо-
чанства или уверења); доказ да је држављанин 
Републике Србије (уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених не старији од 
6 месеци - оригинали или оверене фотокопије); 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на 
тим језицима); доказ да није осуђивано прав-
носнажном 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 при-
мање 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 санк-
цију, иза које није, у складу са Законом утврђе-
но дискриминаторно понашање (уверење из 
МУП-а не старије од 6 месеци - оригинал или 
оверена фотокопија). Напомена: Доказ да посе-
дује психичку, физичку и здравствену способ-
ности за рад са децом и ученицима, доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе и која ће утврди-
ти испуњеност услова за пријем кандидата у 
радни однос у року од 8 (осам) дана од дана 
истека рока за пријем пријава.Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, у року од 8 (осам) 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања.Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 (осам) дана од пријема резултата пси-
холошке процене. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима и доноси решење о 
избору кандидата у року од 8 (осам) дана од 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана од 
дана објављивања у листу „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве треба доставити лично или послати 
на адресу: Средња школа „Свети Трифун” са 
домом ученика улица Крушевачка 8-10, 37230 
Александровац. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код Секретара школе и преко 
телефона 037/3751-117.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
37000 Крушевац, Југовићева 11

тел. 037/447-410

1. Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу за основно 

образовање одраслих у Крушевцу, 
Балканска 57/а, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос прописане члано-
вима 139. и 140.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 имају одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” број, 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), и да испуњавају усло-
ве прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник „, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019). Кандидати поред наведеног треба да 
испуњавају и следеће услове прописане чла-
ном 139. Закона о основама система образо-

вања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020): 
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 безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 3) да имају држављанство 
Републике Србије; 4) да знају српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (односи се на кандидате који образовање 
нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: 
пријавни формулар доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; кратку биографију - 
ЦВ; оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; уверење да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из чл. 139. став 1. тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
из МУП-а (оригинал); уверење о држављанству 
(оргинал или оверену фотокопију не старије 
од 6 месеци); 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 остварије образовно-васпитни рад (доказ 
треба да буде издат од стране високошколске 
установе надлежне за издавање таквих докуме-
ната). Фотокопије које се подносе морају бити 
оверене од стране надлежног органа, у супрот-
ном неће се узети у разматрање, као ни непот-
пуне и неблаговремене пријаве. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од 6 месеци. Кандидати су у обаве-
зи да попуне пријавни формулар објављен на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају лично 
или поштом, на наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање.

2. Наставник физичког васпитања
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос прописане члано-
вима 139. и 140. 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 имају одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020); и да испуњавају усло-
ве прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник „, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019). Кандидати поред наведеног треба 
да испуњавају и сдеће услове прописане чла-
ном 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020): 
1) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доказ 
се доставља при закључењу уговора о раду); 2) 



Бесплатна публикација о запошљавању 10303.06.2020. |  Број 884 |   

Наука и образовање

да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 3) да имају држављанство 
Републике Србије; 4) да знају српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (односи се на кандидате који образовање 
нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: 
пријавни формулар доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; кратку биографију - 
ЦВ; оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; уверење да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из чл. 139. став 1. тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
из МУП-а (оригинал); уверење о држављанству 
(оргинал или оверену фотокопију не старије 
од 6 месеци); 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 остварије образовно-васпитни рад (доказ 
треба да буде издат од стране високошколске 
установе надлежне за издавање таквих докуме-
ната). Фотокопије које се подносе морају бити 
оверене од стране надлежног органа, у супрот-
ном неће се узети у разматрање, као ни непот-
пуне и неблаговремене пријаве. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од 6 месеци. Кандидати су у обаве-
зи да попуне пријавни формулар објављен на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају лично 
или поштом, на наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ”
37254 Коњух

Наставник математике
за 89% радног времена

Наставник српског језика

Радник за одржавање хигијене - 
чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање: Да има степен и врсту образовања 
сходно чл. 3 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (Сл. гласник РС бр. 2/2017) за 
прва два радна места (за наставнике) и основ-
ну школу (за чистачицу). 2. Да је државља-
нин Републике Србије; а доставити и извод 
из МК рођених. 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 изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најамање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолет-
ног 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 кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 5. 
Да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно васпитни рад. 6. Потврду о неос-
уђиваности кандидата доставља кандидат. 7. 
Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима провера Национална служ-
ба запошљавања. Уз пријаву доставити ориги-
нале или оверену копију докумената издатих од 
надлежних органа (не старијих од 6 месеци). 
Лекарско уверење се доставља по коначности 
одлуке о избору кандидата. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати на наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ГИМНАЗИЈА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Топличина 1

тел. 037/427-208

Наставник рачунарства и 
информатике

са 79% радног времена

Наставник социологије
са 55% радног времена

УСЛОВИ: за наставника одговарајуће образо-
вање сходно Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у гимна-
зији и члану 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и лиценца за рад; има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да је државља-
нин Србије; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
вљење, примање или давања мита, кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, правног саобраћаја и човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, ускладу са законом утврђено 
дискриминаторско понашање. Потребна доку-
ментација: одштампан пријавни формулар који 
је кандидат попунио на званичној интернет 
страници Министарства просвете Србије, крат-
ка биографија, диплома или уверење о стручној 
спреми (оверена копија), доказ о положеном 
испиту за лиценцу (оверена копија), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија), 
извод из казнене евиденције полиције (узима 
се у МУП-у) не старији од 6 месеци од дана 
објављивања конкурса (оригинал или оверена 
копија).

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 
РАЗБОЈНА

37223 Разбојна - Општина Брус
тел. 037/832-114

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Жуње

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће образовање: 
одговарајући степен стручне спреме, одређеног 
занимања према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016 
,10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) 
и члану 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019); 2) да 

има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. 4) Да је држављанин Репу-
блике Србије. 5) Да 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 по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова, 
у складу са чланом 142. став 1. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Канди-
дат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу сматра се 
да има образовање из члана 142. став 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања, а 
кандидат који нема образовање из члана 142. 
став 1. 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. 6) Да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно 
васпитни рад - српски језик (доказ су у обаве-
зи да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику) - доказује се 
потврдом одговарарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског 
језика: Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
1.пријавни формулар који попуњава на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, који штампа 
и исти прилаже са документацијом, 2. оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми; 3. уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију, 4. уверење МУП-а - из казнене еви-
денције о неосуђиваности кандидата, оригинал, 
5. потврда одговарајуће високошколске уста-
нове 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 здравс-
твене способности кандидат који буде изабран 
доставља 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. 
Пријаве достављати на адресу ОШ „Бранко 
Радичевић” Разбојна, 37223 Разбојна, лично 
или поштом. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон 037/832-114.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ „БОЖИДАР МИЉКОВИЋ”
С. Горњи Присјан 

16212 Свође
16210 Власотинце

Наставник математике
у ОШ „Божидар Миљковић” у Горњем 

Присјану, за непуну норму 90%

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставни-
ка треба да испуњава услове из чл. 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
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Наука и образовање

- др. закон 10/19, 6/2020 и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни преглед”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/17, 13/18, 
11/19): а) да има одговарајуће образовање за 
наставника математике, професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани мате-
матичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар-ин-
форматичар, професор математике и рачунар-
ства, дипломирани математичар заматематику 
економије, професор информатике - матема-
тике, дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар - примењена мате-
матика, дипломирани математичар - математи-
ка финансија (са изборним предметом - Основи 
геометрије), дипломирани информатичар, мас-
тер математичар, мастер професор математике, 
мастер професор математике и физике, мастер 
професор математике и информатике, мастер 
професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани 
професор математике - мастер, дипломирани 
математичар мастер, дипломирани инжењер 
математике - мастер, (са изборним прдметом 
Основи геометрије), дипломирани математи-
чар-професор математике, дипломирани матема-
тичар-професор математике, дипломирани мате-
матичар-теоријска математика, дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије), професор хемије - матема-
тике, професор географије - математике, профе-
сор физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско 
усмерење, прфесор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар иинформати-
чар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани - мастер треба да имају завршене 
основне академске студије настудијским програ-
мима из областима или примењене математике 
(са положеним испитом из предмета геометрија 
или основи геометрије) или двопредметне наста-
ве математике и физике односно математике и 
информатике; б) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
в) није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора утрајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породо-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита;за крвична дела из групе кривич-
них 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 дискириминатор-
но понашање; г) има држављанство Републи-
ке Србије д) зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, ђ) извод 
из матичне књиге рођених. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи:краћу биогра-
фију са адресом и контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; уверење о држављанству Републике Србије 
не старије од 6 месеци - оригинал или оверену 
фотокопију, извод из матичне књиге рођених 
не старије од 6 месеци - оригинал или овере-
ну фотокопију, доказ о неосуђиваности МУП-а 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију. Оверене фотокопије докумената 
немогу бити старије од 6 месеци од дана под-
ношења пријаве. Лекарско уверење даима пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, кандидат подноси 
пре закључивања уговора о раду. Кандидат је 
дужан да попуни пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства и потребну 

докуметацију заједно са пријавнимформуларом 
достави на горе наведеној адреси школе. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у обзир. Контакт телефон школе: 010/26-89-
200. Докази о испуњености услова из тачке 5а), 
в), г), д), ђ), достављају се уз пријаву, а доказ 
о испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз 
пријавни формулар, који се узима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, непосредном предајом у шко-
ли или путем поште на адресу: ОШ „Божидар 
Миљковић” Горњи Присјан, 16212 Свође. Кон-
курс споводи конкурсна комисија именована од 
стране директора школе. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Стручни сарадник психолог

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицма; 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лца или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену 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 и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: попуњен пријавни формулар Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије; радна биографија/CV; ове-
рена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених (на новом 
обрасцу); оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
уверење о неосуђиваности. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или овереној фотокопији. Канди-
дати чије су пријаве благовремене, потпуне и 
који испуњавају услове за оглашено радно место, 
а уђу у ужи избор, упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени на 
контакт телефоне или мејл адресе које су наве-
ли у својим пријавама. Разговор са кандидатима 
ће обавити Конкурсна комисија у просторијам 
школе, с тим што ће кандидати о датуму и вре-
мену бити обавештени на контакт телефоне или 
мејл адресе које су навели у својим пријавама. 
Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве прија-
ве и пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази, у оригиналу или овереној фотокопији 
неће бити разматране од стране конкурсне коми-
сије. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 

објављивања конкурса у листу Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Пријаве се под-
носе на адресу школе. Конкурс за пријем у рад-
ни однос спроводи конкурсна комисија коју ће 
директор именовати посебним решењем. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ДЕЧЈА РАДОСТ” 

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

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка запосленог са функције 

директора

УСЛОВИ: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или мастер 
струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године-васпи-
тач, у складу са законом, на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне 
академске или специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
одговарајуће више образовање;

Васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или мастер 
струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године - васпи-
тач, у складу са законом, на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне 
академске или специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
одговарајуће више образовање;

Возач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: средње образовање; положен возачки 
испит Б, Ц категорије.

ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 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 заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
- поседовање држављанства Републике Србије; 
- знање српског језика и језика на којем оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Кандидати попуњавају пријав-
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ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Уз пријавни формулар кандидати за 
радно место васпитач на одређено време, ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка запосленог са функције директора, и 
кандидати за радно место васпитач на неодређе-
но време, са пуним радним временом достављају, 
извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију; уверење о држављанству, 
оригинал или оверену фотокопију не старије 
од шест месеци; оверену фотокопију уверења 
или дипломе о стеченом образовању; уверење 
односно извод из казнене евиденције МУП-а о 
неосуђиваности. Уз пријавни формулар канди-
дати за радно место возач на одређено време, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана 
достављају, звод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију; уверење о 
држављанству, оригинал или оверену фотокопију 
не старије од шест месеци; оверену фотокопију 
уверења или дипломе о стеченом образовању; 
уверење односно извод из казнене евиденције 
МУП-а о неосуђиваности; оверену копију возачке 
дозволе. Доказ о здравственој способности под-
носи се пре закључења уговора о раду. Прија-
ве треба послати поштом или предати лично 
на адресу: ПУ Дечји вртић „Дечја радост”, Цара 
Душана 68, 16230 Лебане. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара Предш-
колске установе и преко телефона 016/843-767.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ” 

16221 Велика Грабовница
тел. 016/3481-602

Продужава се рок за достављање пријава на 
конкурс који је расписан у листу „Послови” 
НСЗ број 873, од 18.03.2020. године за пријем 
у радни однос на радном месту спремацице, 
са 70% од пуног радног времена, до 06. јуна 
2020. године, у складу са Уредбом о приме-
ни рокова у управним поступцима за време 
ванредног стања („Службени гласник РС” бр. 
41/2020 и 43/2020) и Инструкцијом Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја бр. 
610-00-326/2020-04 од 12. маја 2020. године, о 
конкурсима објављеним пре и у току ванред-
ног стања. Пријаве слати на адресу ОШ „Вук 
Караџић” 16221 Велика Грабовница.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ 
„11. ОКТОБАР” ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Кајмакчаланска 24
тел. 016/242-175

Поништава се у целости конкурс у школи за 
основно и средње образовање „11. октобар” 
Лесковац, за сва радна места која су објавље-
на у огласним новинама „Послови” број 883 
од 27.05.2020. године. Нови конкурс биће 
објављен у листу „Послови”.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ  

“11. ОКТОБАР” ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Кајмакчаланска 24

тел. 016/242-175

Наставник практичне наставе 
у посебним условима - хемија 
и неметали (предмет/и из ове 

области)
са непуним радним временом од 70%

2 извршиоца

Помоћни наставник у посебним 
условима - текстилство и кожарство 

(предмет/и из ове области)
са непуним радним временом од 70%

Дефектолог - наставник у посебним 
условима - додатна образовна 

подршка
са непуним радним временом од 60%

Наставник предметне наставе у 
посебним условима - економија, 

право и администрација (предмети 
из ове области)

са непуним радним временом од 60%

Референт за финансијско - 
рачуноводствене послове

са непуним радним временом од 70%

УСЛОВИ: конкурс ће бити објављен у публи-
кацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе посебним 
решењем. 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 образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон 
и 10/19) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни 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 школа-
ма за ученике лако ментално ометене у развоју 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 1/95, 
24/04, 10/09, 2/12 и 11/16) и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том („Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 
17/2018) и Правилник о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама за ученике 
лако ментално ометене у развоју („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/2004, 
10/2009 и 2/2012 и 11/2016). Послове наставни-
ка предметне и практичне наставе у посебним 
условима-Хемија и неметали (предмети из ове 
области) може да обавља лице дипломирани 
дефектолог-олигофренолог, мастер дефектолог 
који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм специјална едукација и 
рехабилитација особа са тешкоћама у ментал-
ном развоју, дипломирани дефектолог-мастер 
који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм специјална едукација и 
рехабилитација особа са тешкоћама у ментал-
ном развоју, дипломирани инжењер техноло-
гије и мастер инжењер технологије (дипломи-
рани инжењер технологије и мастер инжењер 
технологије морају да имају уверење о струч-
ној дефектолошкој оспособљености са рад са 
ученицима ометеним у развоју са факултета 
за специјалну едукацију и рехабилитацију); 
послове помоћног наставника у посебним усло-
вима - текстилство и кожарство (предмет/и из 
ове области) може да обавља лице текстилни 
техничар; послове дефектолога наставника у 
посебним условима - додатна образовна подрш-
ка може да обавља лице дипломирани дефе-
ктолог-олигофренолог, мастер дефектолог који 
је на основним академским студијама завршио 
студијски програм специјална едукација и реха-
билитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју, дипломирани дефектолог-мастер који 
је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм специјална едукација и 
рехабилитација особа са тешкоћама у ментал-
ном развоју, дипломирани дефектолог-логопед 

и мастер дефектолог-логопед; послове настав-
ника предметне наставе у посебним условима 
- економија, право и администрација (предмети 
из ове области) може да обавља лице дипломи-
рани дефектолог-олигофренолог, мастер дефе-
ктолог који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћа-
ма у менталном развоју, дипломирани дефекто-
лог-мастер који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћа-
ма у менталном развоју и дипломирани прав-
ник; послове референта за финансијско-ра-
чуноводствене послове може да обавља лице 
економски техничар. Кандидат треба да: има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе 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 дис-
криминаторно понашање; има 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 доку-
ментацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи.
Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном одгова-
рајућем образовању; уверење о стручној дефе-
ктолошкој оспособљености за рад са ученицима 
ометеним у развоју са факултета за специјал-
ну едукацију и рехабилитацију (за радна мес-
та на којима је предвиђено према Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама за ученике лако ментално ометене у 
развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 1/95, 24/2004, 10/2009 и 2/2012 и 11/2016), 
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 ове-
рену фотокопију; 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 систе-
ма образовања и васпитања- не старије од 6 
месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству- оригинал или овере-
на фотокопија; знање српског језика на коме 
се остварује образовно 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 дос-
тавља и биографске податке, односно радну 
биографију (СВ), тачну адресу пребивалишта и 
актуелни број фиксног или мобилног телефона, 
очитану личну карту. У поступку одлучивања 
о избору кандидата комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са ученици-
ма, коју врши надлежна служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. 
Лекарско уверење као доказ доставља канди-
дат који буде изабран, пре закључења угово-
ра о раду. Рок за подношење пријаве 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве се  
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подносе непосредно или путем поште на 
напред наведену адресу школе, са назнаком: 
Конкурс за пријем у радни однос”. Пријава се 
подноси за свако радно место посебно. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. По завршетку конкурса примљена доку-
ментација се не враћа кандидатима.

ЛОЗНИЦА

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ”
15300 Лозница, Гимназијска 5

Наставник хемије
за 60% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (1) про-
фесор хемије; (2) дипломирани хемичар; 
(3) дипломирани хемичар опште хемије; (4) 
дипломирани хемичар за истраживање и раз-
вој; (5) дипломирани хемичар - смер хемијско 
инжењерство; (6) дипломирани професор 
хемије - мастер; (7) дипломирани хемичар - 
професор хемије; (8) дипломирани хемичар - 
мастер; (9) мастер хемичар; (10) мастер про-
фесор хемије; Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно заврше-
не основне академске студије хемије.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из. чл. 139, 140,142 и 143 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017); да испуњавају услове у 
погледу стручне спреме сходно Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018). Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарсва просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија именована од стране 
директора школе, а избор се врши у складу са 
Законом о основама система образовања и вас-
питања. У поступку одлучивања у избору кан-
дидата, кандидати изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања Пријавље-
ни кандидати су дужни да уз пријаву доставе 
одређену документацију: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја оверену фотокопију дипло-
ме доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након доплимирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (ориги-
нал или оверена фотокопија потврде - уверење 
одговарајуће високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испи-
тима из психологије и педагогије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу). Ово образовање је 
наставник обавезан да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу 
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 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способности за рад са ученицима, који канди-
дат 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, а доказ о томе треба да буде издат од 
стране високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената (оригинал или 
оверена фотокопија), доказ из казнене евиден-
ције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија) 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 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 дискриминаторно понашање.

Спремачица
за 50% радног времена

УСЛОВИ: oсновна школа. Кандидат треба 
да испуњава услове из. чл. 139, 140, 142 и 
143 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018,10/2019 и 6/2020) и то: 1) да је стекао 
одговарајуће образовање: завршена основна 
школа, 2) да има психичу, 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 три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање 4) да има држављанство 
Републике Србије, 5) да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен 
и одштампан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја оверену фотококопију 
сведочанства о завршеном основном образо-
вању, оверену фотокопију уверења о држављан-
ству или оригинал (не старије од 6 месеци), 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених или оригинал (не старији од 6 месе-
ци), извод из казнене евиденције МУП као доказ 
о неосуђиваности за горе наведена кривич-
на дела. 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 здравственој способности. 
Пријаве се подносе на адресу школе у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ”
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3

тел. 015/7882-122

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
за рад у припремном предшколском 

програм у Великом Селу

УСЛОВИ: услове из члана 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020). Уз пријаву доставити: оверену фото-
копију дипломе о одговарајућем образовању 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију уверења, не старије до шест месе-
ци, полицијске управе да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у у 
трајању од најмање 3 месеца као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, кривично дело при-
мање 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 санк-
цију и за које није у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање, (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
до шест месеци), уверење о држављањству (не 
старије до шест месеци оригинал или оверена 
фотокопија), кратку биографију.

ОСТАЛО: Сви заинтересовани кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
докумнтацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају на адресу: Предш-
колска установа „Бамби” Лозница, Генерала 
Јуришића 3, 15300. Рок за пријаву на оглас је 8 
дана од дана објављивања.

ДОПУНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ТАСИЋ”

15307 Лешница, Браће Малетић 1

Оглас објављен 27.05.2020. године у публика-
цији „Послови” мења се у делу остало: тако што 
се додаје тачка 7. оригинал уверење надлежног 
суда да кандидат није под истрагом и да се про-
тив њега не води кривични поступак (уверење 
се добија у надлежном суду). Остали услови 
оглас остају исти. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
Липница, Карађорђева 49 

15341 Липнички Шор
тел. 015/860-709

e-mail: skolavklip@gmail.com

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају имати четврти ниво 
образовања стечен након завршеног средњег 
стручног образовања - економске школе. Сви 
кандидати треба да испуњавју услове прописа-
не чл. 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
27/2018, 10/2019 и 6/2020). 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
потребну документацију, заједно са пријавним 
формуларом достављају школи и то: уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених (са холограмом или оверена 
фотокопија); оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом образовању; лекарско уве-
рење да лице има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
- доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду; извод из казнене евиденције 
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 месе-
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ца, као и за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дело 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал или оверену 
фотокопију не старију од 6 месеци). Кандидати 
морају познавати рад на рачунару (Ms Office) 
и имати најмање најмање пет година радног 
искуства на пословима шефа рачуноводства. 
Потврда о радном искуству доставља се у ори-
гиналу. Пријаве са потребном документацијом 
доставити поштом или лично у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, са назнаком 
„Конкурс - не отварати на адресу школе: ОШ 
„Вук Караџић” Липница, Карађорђева 49, 15341 
Липнички Шор. Фотокопије које нису оверене 
од стране надлежне установе неће се узимати 
у разматрање, као ни неблаговремене и непот-
пуне пријаве. Телефон на који кандидати могу 
добити додатна објашњења је: 015/860-709. 

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС, 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 
6/2020) као и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018 и 
11/2019). Члан 139. Закона о основама систе-
ма образовања 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, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе против кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; знање српс-
ког језика (језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад). Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и уз одштампани формулар установи 
доставља: 1. потписану биографију кандидата; 
2. оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем образовању; 3. извод 
из матичне књиге рођених (са холограмом или 
оверена фотокопија) не старија од 6 месеци; 
4. оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству не старије од 6 месеци; 5. ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о нео-
суђиваности из МУП-а не старије од 6 месеци; 
6. доказ о знању српског језика, односно језика 
на коме се остварује васпитно-образовни рад 
(уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику). У поступку одлучивања о избо-
ру наставника комисија врши избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку проверу 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 

Лекарско уверење као доказ доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријаве са доказима о испуњењу услова подно-
се се на адресу: Основна школа „Вук Караџић” 
Липница, Карађорђева 49, 15341 Липнички 
Шор, 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 пуб-
ликацији „Послови”. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату школе, на телефон 
015/860-709.

ОШ „СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”
15321 Радаљ, Никола Тесла 205

Чистачица - помоћно техничко 
особље

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018 - аутен-
тичнотумачење), за пријем у радни однос кан-
дидат треба да испуњава следеће услове про-
писане чланом 139. Закона о основама система 
васпитања и образовања и то да: 1) да има 
завршено основно образовање и васпитање; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) 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, 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 да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: 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 - део Ново на 
сајту), оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми(у овом случају о завршеном 
основном образовању), уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о неосуђиваности, не старије од 6 
месеци (уверење из казнене евиденције МУП-а 
Републике Србије надлежне полицијске упра-
ве), кратку биографију - ЦВ, лекарско уверење 
(прилаже кандидат који буде изабран по кон-
курсу, пре закључења уговора о раду), доказ 
о знању српског језика (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику). 
Доказ о физичкој, психичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавиће изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Кандидат који буде изабран биће у 
обавези да, пре закључења уговора о раду, за 
документа која је приложио као оверену копију 
достави на увид оригинална документа. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају устано-
ви. 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 

Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способност за рад са децом и 
ученицима. Решење о избору кандидата донеће 
Конкурсна комисија у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве на 
конкурс неће бити разматране. Пријаве се под-
носе непосредно или путем поште на наведе- 
ну адресу школе, у затвореној коверти са наз-
наком „За конкурс” и навођењем радног места 
за које се конкурише. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на број телефона 015/7462-
085.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
15300 Лозница, Саве Ковачевића 1

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
за 50% норме часова

УСЛОВИ: IV степен стручен спреме гимназија, 
машински техничар за компјутерско конструи-
сање, електротехничар рачунара

Наставник физичког васпитања
50% норме часова

УСЛОВИ: (1) професор физичког васпитања; (2) 
дипломирани педагог физичке културе; (3) про-
фесор физичке културе; (4) професор физичког 
васпитања - дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране; (5) професор физичког вас-
питања - дипломирани организатор спортске 
рекреације; (6) професор физичког васпитања 
- дипломирани кинезитерапеут; (7) дипломи-
рани професор физичког васпитања и спорта 
- мастер; (8) дипломирани професор физичког 
васпитања кинезитерапије - мастер; (9) мастер 
професор физичког васпитања и спорта; (10) 
мастер професор физичког васпитања и кине-
зитерапије; (11) мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет).

Наставник здравствене неге
у подручју рада Здравство и социјална 

заштита

УСЛОВИ: - виша медицинска сестра - техни-
чар; струковна медицинска сестра; организа-
тор здравствене неге; специјалиста струковна 
медицинска сестра; дипломирана медицинска 
сестра; мастер медицинска сестра; виша меди-
цинска сестра општег смера; виша медицинска 
сестра интернистичког смера; виша медицинска 
сестра хируршког смера; виши медицински тех-
ничар; дипломирани организатор здравствене 
неге; дипломирани организатор здравствене 
неге - мастер; мастер организатор здравстве-
не неге; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене основне академске сту-
дије у области здравства); струковна медицин-
ска сестра-бабица. Лице из ове тачке треба да 
има претходно стечено средње образовање у 
подручју рада Здравство и социјална зашти-
та. Лице треба да има и доказ о испуњености 
услова из члана 142. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (Службени гласник 
РС 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) а то је 
да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечених у висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у скалу да Европс-
ким системом преноса бодова
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Наука и образовање

Наставник стручних предмета
за подручје рада Здравство и социјална 
заштита и личне услуге, за 53% норме 

часова

УСЛОВИ: доктор медицине; доктор стоматоло-
гије. Лице треба да има и доказ о испуњености 
услова из члана 142. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) 
а то је да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
них у високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у скалу са 
Европским системом преноса бодова

Чистачица
за 68% норме

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у 
складу са важећим Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у школи - завр-
шену основну школу, односно стечен први сте-
пен.

ОСТАЛО: 1. кандидати треба да испуњавају 
услове из. чл. 139, 140,142 и 143 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020), 2. да испуњавају услове у погледу 
стручне спреме сходно правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада здравство и социјал-
на заштита („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 21/2015, 11/2016, 13/2018, 5/2019, 
2/2020), правилнику о врсти и степену образо-
вања, наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада личне услуге („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, број 16/2015) правилник о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 
- испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 
2/2020), правилнику о систематизацији радних 
места у средњој школи „Свети Сава” лозни-
ца. (за техничара одржавања информационих 
система и технологија и за чистачицу). 3. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарсва просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа. 5. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија именована од стране 
директора Школе, а избор се врши у складу са 
Законом о основама система образовања и вас-
питања. У поступку одлучивања у избору кан-
дидата, кандидати изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. 6. Пријавље-
ни кандидати су дужни да уз пријаву доставе 
одређену документацију: - попуњен и одштам-
пан пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипло-
ме; доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској 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 европ-
ским системом преноса бодова (оригинал или 
оверена фотокопија потврде- уверење одгова-
рајуће високошколске установе о броју оства-
рених бодова, односно положеним испитима из 
психологије и педагогије или оверена копија 
уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу);- уколико има (уколи-

ко неме дужан је да у року од једне године, 
а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос стекне ово образовање као услов за 
пологање испита за лиценцу. Оверена фото-
копија уверења о држављанству или оригинал 
(не старије од 6 месеци); оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених или ориги-
нал (не старији од 6 месеци); доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собности за рад са ученицима, који кандидат 
доставља пре закључења Уговора о раду; доказ 
о познавању српског језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику, 
а доказ о томе треба да буде издат од стра-
не високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих докумената (оригинал или овере-
на фотокопија); доказ из казнене евиденције 
МУП-а (оригинал или оверена фотокопија не 
старији од 6 месеци) да нису осуђивани правос-
нажном 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 при-
мање 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање. 7. Пријаве се 
подносе на адресу школе у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу Послови. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату Школе на телефон 
015/882-086.

СРЕДЊА ШКОЛА КРУПАЊ
15314 Крупањ, Вука Караџића 16

тел. 015/7581-143

Наставник практичне наставе 
машинске групе предмета

са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 
и 6/20): 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и одговарајуће 
образовање за наставника практичне наставе 
машинске групе предмета према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада машинство и 
обрада метала („Просветни гласник бр.16/2015, 
11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 
4/2018, 18/2018, 1/2019 - испр. и 9/2019); 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) 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, 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 да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик као језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад.

Домар/мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/19 и 6/20): 1) да има одговарајуће образо-
вање - завршену средњу школу IV или V сте-
пен стручне спреме, из области машинства и 
обраде метала или електротехнике, у складу 
са Правилником о организацији и системати-
зацији послова у школи; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик као језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом 
кандидати треба да приложе: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (нови 
образац); оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (нови обра-
зац); оригинал или оверену фотокопију дока-
за о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), 
доказ о знању српског језика (само за канди-
дате који нису стекли образовање на српском 
језику). Лекарско уверење као доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
слати на адресу школе: Средња школа, Вука 
Караџића 16, 15314 Крупањ, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви” са назнаком „За конкурс за пријем у радни 
однос (навести за које радно место)”. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна 
комисија коју ће директор именовати посебним 
решењем. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. За све информације 
обратити се секретару школе на број телефона 
015/7581-143.

ОШ „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ”  
БАЊА КОВИЉАЧА

15316 Бања Ковиљача, Вере Благојевић 4
тел. 015/818-177

e-mail: osverabbk@gmail.com

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник српског језика

Наставник биологије
за непуно радно време 80% норме
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Наука и образовање

Наставник хемије
за непуно радно време 60% норме

Наставник физичког васпитања
за непуно радно време 70% норме

Наставник ликовне културе
за непуно радно време 50% норме

Стручни сарадник психолог
за непуно радно време 50% норме

УСЛОВИ: кандидат може да буде примљен у 
радни однос под условима из чл. 139. ЗОСОВ-а: 
1) да има одговарајуће образовање и то: у 
складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручниих сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 
2/2020) и чл. 140. ЗОСОВ-а стечено: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. год; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторено понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се преузима на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије. 
Уз пријаву, кандидат доставља:кратку биогра-
фију; оригинал или оверена копија дипломе о 
стеченој стручној спреми или увереwе о стече-
ном образовању(не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом; доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријаву, сви тражени 
докази морају бити достављени као оригинали 
или оверене копије оригинала, не старије од 6 
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
на конкурс, неће се узимати у разматрање при 
одлучивању по конкурсу. Пре доношења одлуке 
о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Национал-
на служба за запошљавање. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована од стране дирек-
тора школе. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити поштом или лично у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, са наз-
наком „Конкурс - не отварај”, на адресу школе: 
ОШ „Вера Благојевић”, Бања Ковиљача, Вере 
Благојевић 4, 15316 Бања Ковиљача. Фото-
копије које нису оверене од стране надлежне 
установе неће се узимати у разматрање, као ни 
неблаговремене и непотпуне пријаве. Телефон 
школе: 015/818-177.

Наставник дефектолог

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у 
радни однос под условима из чл. 139. ЗОСОВ-а: 
1) да има одговарајуће образовање и то: у 
складу са Правилником о степену и врсти обра-

зовања наставника, стручних сарадника и вас-
питача у основној школи за ученике са сметња-
ма у развоју и инвалидитетом („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018) 
и чл. 140. ЗОСОВ-а стечено: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. год; 2) да има психичку,физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторено 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се преу-
зима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. Уз пријаву, кандидат дос-
тавља: кратку биографију; оригинал или овере-
на копија дипломе о стеченој стручној спреми; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом; доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријаву, сви тражени 
докази морају бити достављени као оригинали 
или оверене копије оригинала, не старије од 6 
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
на конкурс, неће се узимати у разматрање при 
одлучивању по конкурсу. Пре доношења одлуке 
о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Конкурс спро-
води конкурсна комисија именована од стране 
директора школе. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити поштом или лично у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, са 
назнаком „Конкурс - не отварај”, на адресу шко-
ле: Ош „Вера Благојевић” Бања Ковиљача, Вере 
Благојевић 4, 15316 Бања Ковиљача. Фотоко-
пије које нису оверене од стране надлежне 
установе неће се узимати у разматрање, као ни 
неблаговремене и непотпуне пријаве. Телефон 
школе: 015/818-177.

Чистачица
6 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у 
радни однос под условима из чл. 139. ЗОСОВ-а: 
1) одговарајуће образовање у складу са чл. 38. 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Вера Благојевић” 
из Бање Ковиљаче, и то сведочанство основне 
школе-први степен стручне спреме; 2) да има 
психичку,физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 

није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторено понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се преузима на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије. Уз пријаву, 
кандидат доставља: кратку биографију; ори-
гинал или оверена копија дипломе о стече-
ној стручној спреми; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; доказ да 
није осуђиван правоснажном пресудом; доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима, 
доставља се пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву, сви тражени докази морају бити дос-
тављени као оригинали или оверене копије 
оригинала,не старије од 6 месеци. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве на конкурс, неће се 
узимати у разматрање при одлучивању по кон-
курсу. Пре доношења одлуке о избору, канди-
дати који уђу у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија именована од стране директора 
школе. Пријаве са потребном документацијом 
доставити поштом или лично у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, са назнаком 
„Конкурс - не отварај”, на адресу школе: ОШ 
„Вера Благојевић” Бања Ковиљача, Вере Бла-
гојевић 4, 15316 Бања Ковиљача. Фотокопије 
које нису оверене од стране надлежне установе 
неће се узимати у разматрање, као ни неблаго-
времене и непотпуне пријаве. Телефон школе: 
015/818-177.

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
15320 Љубовија, Дринска бб

тел. 15/561-773
e-mail: vkaradzic@ptt.rs

Наставник куварства

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду, треба да испуњава 
услове из члана 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Трговина, угоститељство и 
туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 
и 13/2018). Кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и медотич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови и складу са Европским системом прено-
са бодова. Кандидат који нема образовање из 
члана 142. ст. 1. обавезан је да ово образовање 
стекене у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу, сходно члану 142. 
ст. 2 Закона. Виши стручни радник технологије 
куварства, виши угоститељ, ако има претходно 
завршен четврти степен угоститељско-турис-
тичке струке за занимање техничар кулинар 
или кувар, гастролог, менаџер хотелијерства, 
смер гастрологија, виши стручни радник угос-
титељско-туристичке струке, смер кулинарство; 
виши угоститељ; виши угоститељ-гастролог; 
виши стручни радник-комерцијалист угости-
тељства; виши стручни радник организатор 
пословања у угоститељству; одсек кулинарство; 
менаџер хотелијерства, смер гастрономија; 
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менаџер у гастрономији; струковни менаџер 
гастрономије; струковни економиста за тури-
зам и угоститељство; струковни економиста на 
студијском програму-туризам и угоститељство; 
дипломирани менаџер гастрономије; дипло-
мирани економиста-менаџер за хотелијерство; 
мастер менаџер претходно завршене студије 
првог степена на студијском програму менаџер 
у гастрономији; мастер економист, претход-
но завршене студије првог степена-основне 
академске студије на студијском програму на 
судијском програму Туризам и хотелијерство; 
виши стручни радник, комерцијалист угости-
тељства. Лица треба да су претходно заврши-
ла средње образовање за образовни профил 
кувар, кувар техничар,кулинарски техничар и 
техничар кулинар. психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење не старије од 6 месеци 
подноси се пре закључења уговора о раду), 
држављанство Републике Србије да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139. тачка 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр.88/2017 и 27/2018 - др. зако-
ни ,10/2019, 6/20); да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад - српски језик. Кандидати попуњавају 
формулар за пријаву на конкурс на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и одштампан, заједно 
са потребном документацијом о испуњености 
услова достављају школи. Уз пријавни форму-
лар и кратку биографију кандидати подносе и 
одговарајућу документацију: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању (оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном факултету - кандидати који су завршили 
основне студије од најмање четири године по 
прописима који су уређивали виоко образовање 
до 10. септембра 2005. године); или оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним 
академским студијама првог степена и дипломе 
о завршеним студијама другог степена - за кан-
дидате који су завршили студије по прописима 
који су уређивали високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године); оригинал или 
оверена фотокопија потврде - уверења одго-
варајуће високошколске установе о броју ост-
варених бодова, односно положеним испитима 
из психологије и педагогије или оверена копија 
уверења о положеном стручном испиту ,односно 
испиту за лиценцу уверење о држављанству (не 
стрије од 6 месеци) оригинал или оверена фото-
копија извод из матичне књиге рођених ориги-
нал или оверена фотокопија оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о неосуђиваности за 
горе наведена кривична дела кандидат који није 
стекао образовање на српском језику доставља 
доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. 
За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је 
претходна психолошка процена способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Национал-
на служба за запошљавање. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не 
старије од 6 месеци. Сва документа се прилажу 
у оригиналу или овереним фотокопијама. Прија-
ва на конкурс треба да садржи актуелни број 

фиксног или мобилног телефона и тачну адре-
су пребивалишта. Пријаве са доказима слати у 
затвореним ковертама на адресу: Средња шко-
ла „Вук Караџић” Љубовија, Дринска бб, 15320 
Љубовија са назнаком: „За конкурс наставник 
- не отварати”. Контакт телефон: 015/561-773, 
секретар школе. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Текст 
огласа ће садржати све услове за избор кан-
дидата прописане Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018, 10/2019, 6/2020 - др. закони) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 
19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018). Кандидати 
су у обавези да попуне пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним и 
попуњеним пријавним формуларом достављају 
школи. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

Наставник економске групе 
предмета

85% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова пред-
виђених Законом о раду, треба да испуњава 
услове из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 6/2020). Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Економија, право и 
администрација („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, број 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019 
и 9/2019). Кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
медотичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, и складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидат који нема образо-
вање из члана 142. ст. 1. обавезан је да ово 
образовање стекене у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу, сходно 
члану 142. ст. 2. Закона; дипломирани еконо-
миста; дипломирани економиста смера финан-
сијски, банкарски и берзански менаџмент; 
дипломирани економиста за рачуноводство и 
ревизију; дипломирани економиста - менаџер 
за банкарство и финансије; дипломирани еко-
номиста у области међународног пословања; 
дипломирани економиста менаџер у банкар-
ству; мастер економиста, претходно завршене 
основне академске и мастер студије у области 
економије; мастер инжењер организационих 
наука, претходно завршене основне академске 
студије у области организационих наука, сту-
дијски програм - менаџмент и организација; 
мастер инжењер менаџмента. психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење не старије од 
6 месеци подноси се пре закључења уговора о 
раду); држављанство Републике Србије; да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у члану 139. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. 
закони ,10/2019, 6/2020); да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-

ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
зна језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад - српски језик. Кандидати попуњавају 
формулар за пријаву на конкурс на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и одштампан, заједно 
са потребном документацијом о испуњености 
услова достављају школи. Уз пријавни форму-
лар и кратку биографију кандидати подносе и 
одговарајућу документацију: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању образовању (оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету - кандидати који су 
завршили основне студије од најмање четири 
године по прописима који су уређивали виоко 
образовање до 10. септембра 2005. године); 
или оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним академским студијама првог степена 
и дипломе о завршеним студијама другог сте-
пена - за кандидате који су завршили студије 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године); 
оригинал или оверена фотокопија потврде - 
уверења одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или ове-
рена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци) - ориги-
нал или оверена фотокопија; извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена фотоко-
пија; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела; кандидат који није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. За кандидате 
који уђу у ужи избор обавезна је претходна пси-
холошка процена способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о здравственој способности, не старије од 
6 месеци. Сва документа се прилажу у ориги-
налу или овереним фотокопијама. Пријава на 
конкурс треба да садржи актуелни број фиксног 
или мобилног телефона и тачну адресу преби-
валишта. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Текст огласа ће 
садржати све услове за избор кандидата пропи-
сане Законом о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017 и 
27/2018 ,10/2019, 6/2020 - др. закони) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Економија, 
право и администрација („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, број 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
1/2019 и 9/2019). Кандидати су у обавези да 
попуне пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним и попуњеним пријав-
ним формуларом достављају школи. Пријаве 
са доказима слати у затвореним ковертама на 
адресу: Средња школа „Вук Караџић” Љубовија, 
Дринска бб, 15320 Љубовија са назнаком: „За 
конкурс наставник економске групе предмета 
85% - не отварати”. Контакт телефон: 015/561-
773 - секретар школе. Рок за достављање прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање.
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Наставник економске групе 
предмета

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова пред-
виђених Законом о раду, треба да испуњава 
услове из члана 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/20). Степен и врста образовања морају бити 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Економија, право и администра-
ција („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 
16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019). Кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат који 
нема образовање из члана 142. ст. 1. обавезан 
је да ово образовање стекене у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу, сходно члану 142. ст. 2. Закона: дипломи-
рани економиста; дипломирани економиста 
смера финансијски, банкарски и берзански 
менаџмент; дипломирани економиста за рачу-
новодство и ревизију; дипломирани економис-
та-менаџер за банкарство и финансије; дипло-
мирани економиста у области међународног 
пословања; дипломирани економиста менаџер 
у банкарству; мастер економиста, претходно 
завршене основне академске и мастер студије 
у области економије; мастер инжењер органи-
зационих наука, претходно завршене основне 
академске студије у области организационих 
наука, студијски програм - менаџмент и органи-
зација; мастер инжењер менаџмента. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење не 
старије од 6 месеци подноси се пре закључења 
уговора о раду); држављанство Републике 
Србије; да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 139. 
тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017 и 
27/2018 - др. закони,10/2019, 6/2020); 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, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да зна језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик. Канди-
дати попуњавају формулар за пријаву на кон-
курс на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштампан, заједно са потребном документа-
цијом о испуњености услова достављају школи. 
Уз пријавни формулар и кратку биографију кан-
дидати подносе и одговарајућу документцију: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету -кандидати 
који су завршили основне студије од најмање 
четири године по прописима који су уређивали 
виоко образовање до 10. септембра 2005. годи-
не); или оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним основним академским студијама првог 
степена и дипломе о завршеним студијама дру-
гог степена - за кандидате који су завршили 

студије по прописима који су уређивали висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године): оригинал или оверена фотокопија 
потврде - уверења одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педаго-
гије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци) - оригинал или оверена фотокопија; извод 
из матичне књиге рођених - оригинал или ове-
рена фотокопија; оригинал или оверену фото-
копију уверења о неосуђиваности за горе наве-
дена кривична дела; кандидат који није стекао 
образовање на српском језику доставља доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је 
претходна психолошка процена способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од 6 месеци. Сва документа се при-
лажу у оригиналу или овереним фотокопијама. 
Пријава на конкурс треба да садржи актуелни 
број фиксног или мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалишта. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе. 
Текст огласа ће садржати све услове за избор 
кандидата прописане Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018, 10/2019, 6/2020 - 
др. закони) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Економија, право и администра-
ција („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019). 
Кандидати су у обавези да попуне пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним и попуњеним пријавним фор-
муларом достављају школи. Пријаве са дока-
зима слати у затвореним ковертама на адре-
су: Средња школа „Вук Караџић” Љубовија, 
Дринска бб, 15320 Љубовија, са назнаком: „За 
конкурс наставник економске групе предмета 
- не отварај”. Контакт телефон: 015/561-773 - 
секретар школе. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање.

Наставник хемије
95% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова пред-
виђених Законом о раду, треба да испуњава 
услове из члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017 и 27/2018 ,10/2019, 6/2020 - 
др. закони). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Економија, право и администрација („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 16/2015, 
11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019). Канди-
дат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, и складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат који 

нема образовање из члана 142. ст. 1. обавезан 
је да ово образовање стекене у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу, сходно члану 142. ст. 2. Закона; професор 
хемије; дипломирани хемичар; дипломирани 
хемичар опште хемије; дипломирани хемичар 
за истраживање и развој; дипломирани хеми-
чар - смер хемијско инжењерство; дипломирани 
професор хемије - мастер; дипломирани хеми-
чар - професор хемије; дипломирани хемичар 
- мастер; мастер хемичар; мастер професор 
хемије; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима лекарско 
уверење не старије од 6 месеци подноси се пре 
закључења уговора о раду); држављанство 
Републике Србије; да није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 139. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/20); 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 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 зна језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик. Кандидати попуњавају форму-
лар за пријаву на конкурс на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и одштампан, заједно 
са потребном документацијом о испуњености 
услова достављају школи. Уз пријавни форму-
лар и кратку биографију кандидати подносе и 
одговарајућу документацију: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању образовању (оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету - кандидати који су 
завршили основне студије од најмање четири 
године по прописима који су уређивали виоко 
образовање до 10. септембра 2005. године); 
или оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним академским студијама првог степена 
и дипломе о завршеним студијама другог сте-
пена за кандидате који су завршили студије 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године); 
оригинал или оверена фотокопија потврде - 
уверења одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или ове-
рена копија уверења о положеном стручном 
испиту ,односно испиту за лиценцу; уверење 
о држављанству (не стрије од 6 месеци) -ори-
гинал или оверена фотокопија; извод из мати-
чне књиге рођених - оригинал или оверена 
фотокопија; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела; кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику доставља доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. За кан-
дидате који уђу у ужи избор обавезна је прет-
ходна психолошка процена способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, 
не старије од 6 месеци. Сва документа се при-
лажу у оригиналу или овереним фотокопијама. 
Пријава на конкурс треба да садржи актуелни 
број фиксног или мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалишта. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе. 
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Наука и образовање

Текст огласа ће садржати све услове за избор 
кандидата прописане Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017 и 27/2018, 10/2019, 6/2020 
- др. закони), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Економија, 
право и администрација („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, број 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
1/2019 и 9/2019). Кандидати су у обавези да 
попуне пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним и попуњеним пријав-
ним формуларом достављају школи. Пријаве 
са доказима слати у затвореним ковертама на 
адресу: Средња школа „Вук Караџић” Љубо-
вија, Дринска бб, 15320 Љубовија, са назна-
ком: „За конкурс наставник хемије - не отва-
рај”. Контакт телефон: 015/561-773, секретар 
школе. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

Наставник историје

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова пред-
виђених Законом о раду, треба да испуњава 
услове из члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017 и 27/2018, 10/2019, 6/20 - др. 
закони). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Економија, 
право и администрација („Сл. гласник РС- Про-
светни гласник”, број 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
1/2019 и 9/2019). Кандидат мора да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, и складу са европским системом пре-
носа бодова. Кандидат који нема образовање из 
члана 142. ст.1. обавезан је да ово образовање 
стекене у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу, сходно члану 142. 
ст. 2. Закона. професор историје; дипломирани 
историчар; дипломирани историчар - мастер; 
мастер историчар. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије историје. 
психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
не старије од 6 месеци подноси се пре закљу-
чења уговора о раду) држављанство Републике 
Србије; да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 139. 
тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017 и 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020); 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, 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 

против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да зна језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад - српски језик. 
Кандидати попуњавају формулар за пријаву 
на конкурс на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и одштампан, заједно са потребном 
документацијом о испуњености услова дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар и кратку 
биографију кандидати подносе и одговарајућу 
документцију: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању (оверену 
фотокопију дипломе о завршеном факулте-
ту - кандидати који су завршили основне сту-
дије од најмање четири године по прописима 
који су уређивали виоко образовање до 10. 
септембра 2005. године); или оверену фото-
копију дипломе о завршеним основним ака-
демским студијама првог степена и дипломе о 
завршеним студијама другог степена - за кан-
дидате који су завршили студије по прописима 
који су уређивали високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године); оригинал или 
оверена фотокопија потврде - уверења одго-
варајуће високошколске установе о броју ост-
варених бодова, односно положеним испитима 
из психологије и педагогије или оверена копија 
уверења о положеном стручном испиту ,однос-
но испиту за лиценцу; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци) - оригинал или 
оверена фотокопија; извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверена фотокопија; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела; кандидат који није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. За кандида-
те који уђу у ужи избор обавезна је претход-
на психолошка процена способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, 
не старије од 6 месеци. Сва документа се при-
лажу у оригиналу или овереним фотокопијама. 
Пријава на конкурс треба да садржи актуелни 
број фиксног или мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалишта. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе. 
Текст огласа ће садржати све услове за избор 
кандидата прописане Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017 и 27/2018, 10/2019, 6/20 - 
др. закони), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Економија, 
право и администрација („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, број 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
1/2019 и 9/2019). Кандидати су у обавези да 
попуне пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним и попуњеним 
пријавним формуларом достављају школи. 
Пријаве са доказима слати у затвореним ковер-
тама на адресу: Средња школа „Вук Караџић” 
Љубовија, Дринска бб, 15320 Љубовија са 
назнаком „За конкурс наставник историје - не 
отварај”. Контакт телефон 015/561-773, секре-
тар школе. Рок за достављање пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање.

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова пред-
виђених Законом о раду, треба да испуњава 
услове из члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017 и 27/2018, 10/2019, 6/20 - др. 
закони). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Економија, право и администрација („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 16/2015, 
11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019). Канди-
дат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и медотичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат који 
нема образовање из члана 142. ст. 1. обавезан 
је да ово образовање стекене у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу, сходно члану 142. ст. 2 Закона: професор 
математике; дипломирани математичар; дипло-
мирани математичар за теоријску математику и 
примене; дипломирани математичар за рачу-
нарсво и информатику; дипломирани математи-
чар - информатичар; дипломирани математичар 
- професор математике; дипломирани мате-
матичар за математику економије; професор 
математике и рачунарства; дипломирани мате-
матичар - астроном; дипломирани математичар 
- теоријска математика; дипломирани матема-
тичар - примењена математика; дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом основи геометрије); професор мате-
матике - теоријско усмерење; професор мате-
матике - теоријски смермастер математичар; 
мастер професор математике. психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење не старије од 
6 месеци подноси се пре закључења уговора о 
раду); држављанство Републике Србије; да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у члану 139. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/20); да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад - српски језик. Кандидати попуњавају 
формулар за пријаву на конкурс на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и одштампан, заједно 
са потребном документацијом о испуњености 
услова достављају школи. Уз пријавни форму-
лар и кратку биографију кандидати подносе и 
одговарајућу документацију: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању образовању (оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету - кандидати који су 
завршили основне студије од најмање четири 
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године по прописима који су уређивали виоко 
образовање до 10. септембра 2005. године); 
или оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним академским студијама првог степена 
и дипломе о завршеним студијама другог сте-
пена - за кандидате који су завршили студије 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године); 
оригинал или оверена фотокопија потврде - 
уверења одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или ове-
рена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци) - ори-
гинал или оверена фотокопија; извод из мати-
чне књиге рођених - оригинал или оверена 
фотокопија; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику доставља доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. За кан-
дидате који уђу у ужи избор обавезна је прет-
ходна психолошка процена способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, 
не старије од 6 месеци. Сва документа се при-
лажу у оригиналу или овереним фотокопијама. 
Пријава на конкурс треба да садржи актуелни 
број фиксног или мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалишта. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе. 
Текст огласа ће садржати све услове за избор 
кандидата прописане Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017 и 27/2018, 10/2019, 6/20 - 
др. закони), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Економија, 
право и администрација („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, број 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
1/2019 и 9/2019). Кандидати су у обавези да 
попуне пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним и попуњеним пријав-
ним формуларом достављају школи. Пријаве 
са доказима слати у затвореним ковертама на 
адресу: Средња школа „Вук Караџић” Љубо-
вија, Дринска бб, 15320 Љубовија са назнаком: 
„За конкурс наставник математике - не отва-
рај”. Контакт телефон: 015/561-773, секретар 
школе. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова пред-
виђених Законом о раду, треба да испуњава 
услове у складу са чланом 139 Закона о осно-
вама сиситема образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, 88/17, 27/18 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон) и у складу са Правилни-
ком о организацији и ситематизацији радних 
места у Средњој школи „Вук Караџић” у Љубо-
вији: има одговарајуће образовање дипло-
мирани економиста; има психичку, физич-
ку, и здравствену способност за рад у школи, 
да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 139. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017 и 
27/2018 - др. закони ,10/2019, 6/20); да није 

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, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад, најмање годину дана рад-
ног искуства у струци; познавање рада на рачу-
нару; да није кажњаван за кривична дела које 
га чине недостојним за обављање послова из 
области рачуноводства; познавање рада на 
припреми података за зараде и накнаде зарада 
и осталих примања запослених за потребе Тре-
зора за обрачун истих. Кандидати попуњавају 
формулар за пријаву на конкурс на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и одштампан, заједно 
са потребном документацијом о испуњености 
услова достављају школи. Уз пријавни форму-
лар и кратку биографију кандидати подносе и 
одговарајућу документацију: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању образовању (оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету - кандидати који су 
завршили основне студије од најмање четири 
године по прописима који су уређивали виоко 
образовање до 10. септембра 2005. године); 
или оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним академским студијама првог степена 
и дипломе о завршеним студијама другог сте-
пена - за кандидате који су завршили студије 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године); 
оригинал или оверена фотокопија потврде - 
уверења одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или ове-
рена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; уверење 
о држављанству (не стрије од 6 месеци) -ори-
гинал или оверена фотокопија; извод из мати-
чне књиге рођених - оригинал или оверена 
фотокопија; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела; кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику доставља доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; доказ о 
радном искуству (Потврду о радном искуству). 
За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је 
претходна психолошка процена способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од 6 месеци. Сва документа се при-
лажу у оригиналу или овереним фотокопијама. 
Пријава на конкурс треба да садржи актуелни 
број фиксног или мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалишта. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе. 
Текст огласа ће садржати све услове за избор 
кандидата прописане Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017 и 27/2018 ,10/2019, 6/20 - 
др. закони) и Правилником о организацији и 
ситематизацији радних места у Средњој школи 
„Вук Караџић”. Кандидати су у обавези да попу-
не пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним и попуњеним пријав-
ним формуларом достављају школи. Пријаве 
са доказима слати у затвореним ковертама на 

адресу: Средња школа „Вук Караџић” Љубо-
вија, Дринска бб, 15320 Љубовија, са назнаком: 
„За конкурс - шеф рачуноводства - не отвара-
ти”. Контакт телефон: 015/561-773, секретар 
школе. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

НИШ

ОШ „РАТКО ВУКИЋЕВИЋ”
18000 Ниш, Ратка Вукићевића 5

тел. 018/242-352

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 6/2020) и то: да имају одговарајуће 
образовање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке а) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи прописа-
но је ко може да изводи наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада у разредној настави. 

Васпитач у припремној 
предшколској групи

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 6/2020) и то: одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или мастер струковне студије), 
односно на основним студијима у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или специја-
листичке струковне студије). 

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 6/2020) и то: основно образовање. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да: имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; нису осуђивани правнос-
нажном 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 
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лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; имају 
држављанство Републике Србије; знају срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тач. 1), 3), 4), 5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи, 
у року од осам дана од дана објављивања кон-
курса. Кандидати су дужни да доставе: пријав-
ни формулар доступан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; за радна места наставника 
разредне наставе и васпитача, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању. Лице из 
тачке 1) - а) подтачка (2) доставља и доказ да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; за радно место 
чистачице, оверена фотокопија сведочанства 
о завршеном основном образовању; уверење о 
неосуђиваности (не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверену фотокопију), уверење из 
казнене евиденције издаје МУП-Полицијска 
управа; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотоко-
пију); кандидат који није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ о знању српског 
језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад. Кандидат доставља и своје контакт подат-
ке. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом 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 и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Пријаве на конкурс, са потребном 
документацијом, слати на горенаведену адресу 
или предати непосредно у сектретаријату шко-
ле, у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс 
за пријем у радни однос, за радно место (навес-
ти радно место за које кандидат конкурише: 
наставник разредне наставе/васпитач/чиста-
чица). Рок за доставу школи је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. 

ОШ „Др ЗОРАН ЂИНЂИЋ”
18116 Ниш, Павла Софрића 30

Наставник географије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених 
важећим законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: послове настав-
ника географије у основној школи, може да 
обавља лице које испуњава следеће услове: има 
одговарајуће образовање: професор географије; 
дипломирани географ; професор географије и 
историје; дипломирани професор биологије и 
географије; дипломирани професор географије 
и информатике; професор биологије - геогра-

фије; професор физике - географије; профе-
сор географије - информатике; дипломирани 
професор географије - мастер; дипломирани 
географ - мастер; мастер географ; мастер про-
фесор географије; мастер професор биологије 
и географије; мастер професор географије и 
информатике; дипломирани географ - простор-
ни планер; мастер професор предметне наста-
ве. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани - мастер треба да имају 
завршене основне академске студије студијског 
програма: географија, дипломирани географ, 
професор географије, двопредметне студије 
биологије и географије или двопредметне сту-
дије географије и информатике. Да кандидат: 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад; није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 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 заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије. Уз пријав-
ни формулар који се налази на званичној стра-
ници Министарства просвете науке и технолош-
ког развоја (попунити и одштампати), кандидати 
су дужни да доставе оверену фотокопију: личне 
карте, дипломе о стеченом образовању, уверење 
о држављанству, извод матичне књиге рођених 
и кратку биографију. Лекарско уверење и уве-
рење о некажњавању подноси кандидат који 
буде изабран, пре закључивања уговора о раду. 
Пријаву са доказима доставити на горенаведену 
адресу. Рок за подношење пријава: 8 дана од 
дана објављивања. 

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
37213 Витошевац
тел. 037/845-147

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) 
и 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, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020) 
и то да има 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, 10/2019 и 
6/2020), односно: да је кандидат стекао високо 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије): сту-
дије другог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; лице 
из тачке 1) подтачка (2) мора да има завр-

шене студије првог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; да има степен и врсту 
образовања у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 
и 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). Општи 
услови у складу са чланом 139. и чланом 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020): да кандидат 
има одговарајуће образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик. Кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја - део Ново на 
сајту); кратку биографију; оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми или уве-
рење о стеченом високом образовању; уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију, не старији од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију, не старији од шест месеци); уве-
рење о неосуђиваности (уверење треба да буде 
издато након расписивања конкурса); лекарско 
уверење (прилаже кандидат који буде изабран 
по конкурсу, пре закључења уговора о раду). 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
у року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично у 
секретаријат школе у затвореној коверти „За 
конкурсну комисију”, на горенаведену адресу. 

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 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 заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик. Кандидат за радно место шеф рачу-
новодства треба да има стечено високо образо-
вање на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ. Кандидати попуњавају 
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пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС и одштампан и 
попуњен пријавни формулар достављају шко-
ли заједно са потребном документацијом. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
биографију, оверену фотокопију дипломе, уве-
рење надлежне полицијске управе да кандидат 
није правоснажно осуђиван за кривична дела 
прописана чланом 139. став 1. тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања (уве-
рење треба да буде издато након расписивања 
конкурса), оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци), оригинал или оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених (не старији од шест 
месеци), доказ да зна српски језик (овај доказ 
доставља само кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику). Лекар-
ско уверење (доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад) доставља канди-
дат који буде примљен у радни однос, пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве и документацију 
достављати у затвореној коверти, лично или 
поштом на горенаведену адресу школе, са наз-
наком: „За конкурсну комисију”. Рок за пријаву 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање, однос-
но да има најмање завршено основно образо-
вање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад; да има држављанство Репу-
блике Србије; 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 кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, да зна српски језик. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС и одштампан и попуњен пријавни формулар 
достављају школи заједно са потребном доку-
ментацијом. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: биографију, оверену копију 
сведочанства или уверења о стеченом основ-
ном образовању, уверење надлежне полицијске 
управе да кандидат није правоснажно осуђиван 
за кривична дела прописана чланом 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (уверење треба да буде 
издато након расписивања конкурса), оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци), 
оригинал или оверену копију извода из матич-
не књиге рођених (не старији од шест месеци), 
доказ да зна српски језик (овај доказ доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику). Лекарско уве-
рење (доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад) доставља кандидат 
који буде примљен у радни однос, пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве и документацију 
достављати у затвореној коверти, лично или 
поштом на горенаведену адресу школе, са наз-
наком: „За конкурсну комисију”. Рок за пријаву 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

ОШ „КОЛЕ РАШИЋ”
18000 Ниш, Васе Чарапића 8б

тел. 018/242-240

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
27/2018(II) - др. закон, 10/2019 и 6/2020): да 
имају одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140. Став 1 Закона; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доказ се доставља при 
закључењу уговора о раду); 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, безобзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складуса зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. У погледу врсте образовања 
кандидат треба да испуњава следе услове: да 
је стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне облати или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Кандидати су дужни да доста-
ве: пријавни формулар доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању (кандида-
ти који су завршили други степен, достављају и 
диплому са основних академских студија); уве-
рење о неосуђиваности не старију од 6 месе-
ци (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); кандидат 
који није стекао образовање на српском јези-
ку доставља доказ о знању српског језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад. Прија-
ве слати на горенаведену адресу или предати 
непосредно у сектретаријату школе, у коверти 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос”, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. 

Наставник биологије
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
27/2018(II) - др. закон, 10/2019 и 6/2020): да 
имају одговарајуће образовање у складу са 

чланом 140. Став 1 Закона; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доказ се доставља при 
закључењу уговора о раду); 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, безобзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. У погледу врста образовања 
кандидат треба да испуњава следе услове: да 
је стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то:студије другог степена из науч-
не односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне облати или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Кандидати су дужни да доста-
ве: пријавни формулар доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању (кандида-
ти који су завршили други степен, достављају и 
диплому са основних академских студија); уве-
рење о неосуђиваности, не старију од 6 месе-
ци (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију). Кандидат 
који није стекао образовање на српском јези-
ку доставља доказ о знању српског језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад. Прија-
ве слати на горенаведену адресу или предати 
непосредно у сектретаријату школе, у коверти 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос”, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. 

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
27/2018(II) - др. закон, 10/2019 и 6/2020): да 
имају одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140. Став 1 Закона; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доказ се доставља при 
закључењу уговора о раду); 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
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човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, безобзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складуса зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. У погледу врсте образовања 
кандидат треба да испуњава следе услове: да 
је стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне облати или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Кандидати су дужни да доставе: пријавни фор-
мулар доступан на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању (кандидати који су завршили 
други степен, достављају и диплому са основ-
них академских студија); уверење о неосуђи-
ваности не старију од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); кандидат који није стекао образо-
вање на српском језику доставља доказ о знању 
српског језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу или предати непосредно у сектрета-
ријату школе, у коверти са назнаком: „Конкурс 
за пријем у радни однос”, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. 

Секретар установе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
27/2018 (II) - др. закон, 10/2019 и 6/2020): да 
имају одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140. Став 1 Закона; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доказ се доставља при 
закључењу уговора о раду); 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, безобзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. У погледу врсте образовања 
секретар мора да има образовање из области 
правних наука у складу са чланом 140. став 1. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, односно високо образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропи-

су који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Кандидати су 
дужни да доставе: пријавни формулар доступан 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(кандидати који су завршили други степен, дос-
тављају и диплому са основних академских сту-
дија); уверење о неосуђиваности (оригинал или 
оверену фотокопију) не старије од 6 месеци; 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију) не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију) не старији од 6 месеци. Кандидат 
који није стекао образовање на српском јези-
ку доставља доказ о знању српског језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад. Прија-
ве слати на горенаведену адресу или предати 
непосредно у сектретаријату школе, у коверти 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос” 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. 

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
27/2018 (II) - др. закон, 10/2019 и 6/2020): да 
имају одговарајуће образовање (основно обра-
зовање, први степен стручне спреме); 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, 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 заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати су дуж-
ни да доставе: пријавни формулар доступан 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверену 
фотокопију дипломе (не стерија од 6 месеци) 
о стеченом образовању; уверење о неосуђи-
ваности (оригинал или оверену фотокопију не 
старију од 6 месеци); уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију не старију 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију не старији 
од 6 месеци). Кандидат који није стекао образо-
вање на српском језику доставља доказ о знању 
српског језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу или предати непосредно у сектрета-
ријату школе, у коверти са назнаком: „Конкурс 
за пријем у радни однос” у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. 

ОШ „СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ”
18213 Трњане

тел. 018/4844-250

Наставник руског језика
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада у предметној настави може 
да изводи лице које је стекло високо образо-

вање за предмет руски језик члан 3. став 1. тач-
ка 3. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 13/18, 11/19 и 2/20): професор, 
односно дипломирани филолог за руски језик 
и књижевност; мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет/профил руски језик); 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет/профил 
руски језик); мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет). Кандидат треба да 
испуњава опште услове прописане законом 
за заснивање радног односа и посебне услове 
предвиђене чланом 139. и чланом 140. и 142. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19 и 6/20), као и из члана 142. став 
1. истог закона: обавезно образовање лица из 
члана 140. овог закона је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова 
доказ - уверење надлежне установе. Образо-
вање из става 1. овог члана, наставник, васпи-
тач 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. Диплома о стручној спреми 
стеченој: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
не групе предмета; студије другог степена из 
области педагошког наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (формулар је доступан у делу 
„Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.
gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc; оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (доставља у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу) и то: потврда високошколске уста-
нове о броју бодова; доказ о положеном испи-
ту за лиценцу или доказ о положеним испи-
тима из педагогије и психологије; уверење о 
држављанству (оверен препис/фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оверен пре-
пис/фотокопију); доказ о познавању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(доказ достављају само кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском 
језику); уверење о неосуђиваности за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
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затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на ирече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима, доставља се пре закљу-
чења уговора о раду). Уверења, не старија од 
6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна 
и неблаговремена документација неће се раз-
матрати. Пријаве на конкурс слати на горена-
ведену адресу. 

Стручни сарадник  
- социјални радник

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Послове стручног сарадника може да 
обавља лице које је стекло високо образовање 
за послове стручног сарадника - социјалног рад-
ника, члан 3. став 1. тачка 3. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 13/18, 
11/19 и 2/20): дипломирани социолог; социјал-
ни радник; мастер социјални радник; професор 
социологије; мастер социолог. Кандидат треба 
да испуњава опште услове прописане законом 
за заснивање радног односа и посебне услове 
предвиђене чланом 139. и чланом 140. и 142. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19 и 6/20), као и из члана 142. став 
1. истог закона: обавезно образовање лица из 
члана 140. овог закона је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова (доказ 
- уверење надлежне установе). 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. Диплома о стручној спреми стеченој: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односне групе предмета; 
студије другог степена из области педагошког 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник 
и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 

(формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, 
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина (доставља у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу) и то: 
потврда високошколске установе о броју бодо-
ва; доказ о положеном испиту за лиценцу или 
доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије; уверење о држављанству (оверен 
препис/фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о 
познавању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (доказ достављају само канди-
дати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику); уверење о неосуђиваности 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на иречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
лекарско уверење (уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, доставља се пре закључења уго-
вора о раду). Уверења, не старија од 6 месе-
ци. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуна и 
неблаговремена документација неће се размат-
рати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену 
адресу. 

МУЗИЧКА ШКОЛА
18000 Ниш, Првомајска 6

тел. 018/524-464

Корепетитор

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 27/2018 
- др. закон) и још, из члана 4. став 1 тачка 6) 
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 
информисање („Сл. Гласник РС”, бр. 16/2015, 
11/2016, 2/2017 и 9/2019): дипломирани музи-
чар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар 
- пијаниста; дипломирани музичар - оргуљаш; 
дипломирани музичар - чембалиста; академ-
ски музичар пијаниста; академски музичар 
оргуљаш; академски музичар чембалиста; мас-
тер музички уметник, професионални статус 
- клавириста, оргуљаш или чембалиста; мас-
тер музички уметник, професионални статус - 
камерни музичар; дипломирани клавириста. 

Наставник рачунарства и 
информатике

са 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из чл. 139. и 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 
и 27/2018 - др. закон) и још, из члана 2. став 1. 
тачка 16. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Сл. гласник РС”, 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - испр. 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 

7/2019): професор информатике, односно 
дипломирани информатичар; професор мате-
матике и рачунарства; професор математике, 
односно дипломирани математичар, смер рачу-
нарство и информатика; дипломирани матема-
тичар за рачунарство и информатику; дипло-
мирани инжењер електротехнике, сви смерови, 
односно одсеци; дипломирани инжењер елек-
тронике, сви смерови, односно одсеци; дипло-
мирани инжењер за информационе системе, 
односно дипломирани инжењер организације 
за информационе системе или дипломира-
ни инжењер организационих наука, одсеци за 
информационе системе, информационе сис-
теме и технологије; дипломирани инжењер 
информатике, односно дипломирани инжењер 
рачунарства; дипломирани економист, смеро-
ви: кибернетско-организациони, економска ста-
тистика и информатика, економска статистика 
и кибернетика, статистика и информатика или 
статистика, информатика и квантна економија; 
професор технике и информатике; дипломира-
ни математичар; дипломирани информатичар; 
дипломирани информатичар - пословна инфор-
матика; дипломирани информатичар - професор 
информатике; дипломирани инжењер организа-
ционих наука - одсек за управљање квалитетом; 
мастер инжењер софтвера; мастер инжењер 
информационих технологија и система; мастер 
дизајнер медија у образовању; мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет); дипло-
мирани информатичар - мастер; дипломирани 
професор информатике - мастер; дипломирани 
информатичар - мастер пословне информатике; 
дипломирани професор технике и информатике 
- мастер; мастер математичар; мастер инфор-
матичар; мастер инжењер електротехнике и 
рачунарства; мастер инжењер информационих 
технологија; мастер професор технике и инфор-
матике; мастер инжењер организационих нау-
ка (студијски програм Информациони системи 
и технологије или Софтверско инжењерство 
и рачунарске науке); мастер дизајнер медија 
у образовању; мастер професор информатике 
и математике. Лице из тачке 16) овог члана - 
дипломирани професор информатике - мастер, 
које је стекло академско звање мастер мора 
имати, у оквиру завршених студија, положених 
најмање пет предмета из области рачунарства и 
информатике (од тога најмање један из области 
Програмирање) и најмање два предмета из јед-
не или две следеће области - Математика или 
Теоријско рачунарство, што доказују потврдом 
издатом од стране матичне високошколске уста-
нове. Наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада из предмета Рачунарство и инфор-
матика може да изводи и лице које је стекло 
академско звање мастер, а у оквиру завршених 
студија има положених најмање пет предмета 
из области рачунарства и информатике (од тога 
најмање један из области Програмирање) и нај-
мање два предмета из једне или две следеће 
области - Математика или Теоријско рачунар-
ство. Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада из предмета Рачунарство и информа-
тика 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, савладало про-
грам рачунарства и информатике у трајању од 
најмање четири семестра. 

ОСТАЛО: За оба радна места кандидат треба: 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
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за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, противправног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Докази о испуње-
ности услова: кандидати попуњавају пријавни 
формулар, који се може преузети са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС и уз попуњени 
пријавни формулар прилажу и: потписану био-
графију кандидата; оригинал/оверена копија 
доказа о стеченој стручној спреми; оригинал/
оверена копија уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); оригинал/оверена копија 
уверења о неосуђиваности (уверење из МУП-а, 
не старије од 6 месеци); оригинал/оверена 
копија извода из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци). Лекарско уверење под-
носи избрани кандидат, пре закључења угово-
ра о раду, а доказ о знању језика се доставља 
само уколико образовање није стечено на срп-
ском језику. Фотокопије докумената која нису 
оверене од надлежног органа неће се узимати 
у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за достављање пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса, лично 
у канцеларији секретара школе или на горена-
ведену адресу. 

ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
18000 Ниш, Александра Медведева 18

Наставник електрогрупе предмета
са 80% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехни-
ке, сви смерови осим енергетског; дипломирани 
инжењер електронике, сви смерови осим индус-
тријске енергетике; дипломирани математичар, 
смерови: програмерски, рачунарства и инфор-
матике; професор информатике; дипломирани 
инжењер за информационе системе, односно 
дипломирани инжењер организације за инфор-
мационе системе или дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за информационе 
системе, информационе системе и технологије; 
дипломирани инжењер рачунарства; дипломира-
ни математичар; мастер инжењер електротехни-
ке и рачунарства, претходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике и 
рачунарства, на свим студијским програмима; 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 
студијски програм рачунарске комуникације и 
претходно завршене основне академске студије 
у области електротехнике и рачунарства, на 
студијском програму рачунарске мреже и кому-
никације; мастер математичар; мастер инфор-
матичар; мастер инжењер информационих 
технологија; мастер инжењер организационих 
наука (студијски програм Информациони систе-
ми и технологије или Софтверско инжењерство 
и рачунарске науке). Лица из алинеје осма до 
тринаесте, која су стекла академско звање мас-
тер, морају имати, у оквиру завршених студија, 
положених најмање пет предмета из области 
рачунарства и информатике (од тога најмање 
један из области Програмирање и најмање један 
из области Објектно оријентисано програми-
рање) и најмање два предмета из једне или две 
следеће области - Математика или Теоријско 
рачунарство, што доказују потврдом издатом од 
стране матичне високошколске установе. 

Наставник електрогрупе предмета
са 85% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехни-
ке, сви смерови осим енергетског; дипломирани 

инжењер електронике, сви смерови осим индус-
тријске енергетике; дипломирани математичар, 
смерови: програмерски, рачунарства и инфор-
матике; професор информатике; дипломирани 
инжењер за информационе системе, односно 
дипломирани инжењер организације за инфор-
мационе системе или дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за информа-
ционе системе, информационе системе и тех-
нологије; дипломирани инжењер рачунарства; 
дипломирани математичар; мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, претходно 
завршене основне академске студије у области 
електротехнике и рачунарства, на свим студијс-
ким програмима; мастер инжењер електротех-
нике и рачунарства, студијски програм рачу-
нарске комуникације и претходно завршене 
основне академске студије у области електро-
технике и рачунарства, на студијском програ-
му рачунарске мреже и комуникације; мастер 
математичар; мастер информатичар; мастер 
инжењер информационих технологија; мастер 
инжењер организационих наука (студијски про-
грам Информациони системи и технологије или 
Софтверско инжењерство и рачунарске нау-
ке). Лица из алинеје осма до тринаесте, која су 
стекла академско звање мастер, морају имати, у 
оквиру завршених студија, положених најмање 
пет предмета из области рачунарства и инфор-
матике (од тога најмање један из области Про-
грамирање и најмање један из области Објект-
но оријентисано програмирање) и најмање два 
предмета из једне или две следеће области - 
Математика или Теоријско рачунарство, што 
доказују потврдом издатом од стране матичне 
високошколске установе. 

Наставник практичне наставе

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехни-
ке, сви смерови енергетског одсека; дипломи-
рани инжењер електронике, смер индустријске 
енергетике; професор електротехнике, смер 
јаке струје; дипломирани инжењер производног 
менаџмента; електротехнички инжењер желез-
ничке струке - енергетског смера; инжењер 
електротехнике, смер енергетски; виши струч-
ни радник електротехничке струке, смер енер-
гетски; пети степен стручне спреме енергетског 
смера; наставник практичне наставе електро 
струке; инжењер електротехнике за аутомати-
ку; мастер инжењер електротехнике и рачунар-
ства, претходно завршене основне академске 
студије у области електротехнике и рачунар-
ства, на студијским програмима из области 
енергетике; дипломирани инжењер електро-
технике и рачунарства, студијски програми из 
области енергетике; специјалиста струковни 
инжењер електротехнике и рачунарства, прет-
ходно завршене струковне студије првог степе-
на на студијским програмима из области енер-
гетике; струковни инжењер електротехнике и 
рачунарства, завршене струковне студије на 
студијским програмима из области енергетике; 
струковни инжењер електротехнике и рачунар-
ства - специјалиста, електроенергетика. 

Наставник машинске групе предмета
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; 
дипломирани инжењер машинства; дипломи-
рани инжењер електротехнике; дипломира-
ни инжењер електронике; мастер инжењер 
машинства, претходно завршене студије првог 
степена - основне академске студије из области 
машинског инжењерства; мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства (претходно завр-
шене студије првог степена - основне академ-
ске студије у области електротехнике и рачу-
нарства); дипломирани инжењер мехатронике 
- мастер; мастер инжењер мехатронике; профе-
сор машинства. 

Помоћни наставник
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема у подручју 
рада електротехника. 

ОСТАЛО: одговарајуће образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог 
члана мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Обавез-
но образовање је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са европским 
системом преноса бодова; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 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 заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; знање српс-
ког језика и језика на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
саставни су део пријаве на конкурс, а лекарско 
уверење прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Услови за пријем у радни однос у складу са чл. 
139, 140, 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20); степен и врста стручне спре-
ме у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада електротехника („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник РС”, бр. 8/15, 11/16, 2/17, 
8/17, 4/18, 13/18). Пријаве на конкурс подне-
ти лично или поштом на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од објављивања. 

Домар/мајстор одржавања

УСЛОВИ: средња стручна спрема. 

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа. 

ОСТАЛО: одговарајуће образовање; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад 
(лекарско уверење); да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
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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 родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије. Докази о 
испуњености услова саставни су део пријаве на 
конкурс, а лекарско уверење прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Пријаве на конкурс 
поднети лично или поштом на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од објављивања. 

ОМШ „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
18220 Алексинац, Душана Тривунца 15

Наставник клавира
за рад у седишту школе у Алексинцу 

и у издвојеним одељењима у Ражњу и 
Сокобањи

5 извршилаца

Наставник соло певања
за рад у седишту школе у Алексинцу

Наставник гитаре
за рад у седишту школе у Алексинцу и у 

издвојеном одељењу у Сокобањи
4 извршиоца

Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена за рад у седишту 

школе у Алексинцу

УСЛОВИ: услови прописани за степен и врсту 
образовања наставника у основној музичкој 
школи у складу са чл. 2 ст. 1. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника у основ-
ној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19 и 1/20) и чл. 
6. ст. 1. тачка 2. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника 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, 13/18 и 11/19 од 15. 08. 2019. годи-
не). Остали услови: општи услови за рад из 
Закона о раду; услови из члана 139. и чл. 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова прак-
се у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова (чл. 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања); лица која 
су стекла звање мастер, односно дипломирани 
мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из 
развојно-педагошких предмета (односи се на 
радно место стручног сарадника-психолога). 
Сви кандидати, уз ручно потписану пријаву на 
конкурс са биографијом, достављају: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању и додатка дипломи (за завршене мас-
тер студије), односно уверење о дипломирању 
уколико диплома још није издата и уверење 
високошколске установе о положеним испити-
ма (чл. 142. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања); извод из матичне књиге 

рођених (прибављен после 27. 03. 2009. године 
оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); да лице зна 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (доказ о томе се доставља само уколи-
ко образовање није стечено на српском језику); 
уверење Полицијске управе да кандидати нису 
осуђивани за кривична дела наведена у чл. 139. 
ст. 1. тачка 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Изабрани кандидати пре 
закључења уговора о раду достављају: лекарско 
уверење да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc), који се одштампан дос-
тавља установи заједно са потребном докумен-
тацијом. Документа се предају у оригиналу или 
овереној фотокопији, путем поште или лично 
у просторијама секретаријата школе. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи конкурсна 
комисија коју ће директор именовати посебним 
решењем. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе на број телефо-
на: 018/800-748. Кандидати који буду позвани 
од стране школе су дужни да приступе провери 
психофизичких способности коју спроводи одго-
варајућа филијала Националне службе за запо-
шљавање применом стандардизованих посту-
пака. Кандидати су дужни да у пријави наведу 
контакт телефон како би били обавештени о 
поступку провере психофизичких способности. 
Пријаве кандидата који не приступе провери 
психофизичких способности неће се разматрати. 

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
18000 Ниш, Трг краља Милана 8

Наставник предмета  
практична настава

са 92% радног времена

УСЛОВИ: инжењер заштите од пожара; дипло-
мирани инжењер заштите на раду, смер про-
тивпожарна заштита; дипломирани инжењер за 
заштиту од пожара; инжењер заштите на раду; 
дипломирани инжењер заштите на раду; мастер 
инжењер заштите на раду, претходно завршене 
основне академске студије у области заштит на 
раду или правних наука; мастер правник, прет-
ходно завршењне основне академске студије у 
области правних наука или заштите на раду; 
ватрогасац - специјалист. Лица из подтачке 4-7 
треба да су стекла и средње образовање у чет-
ворогодишњем трајању за техничара заштите 
од пожара. 

Наставник предмета служба 
обезбеђења

са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор одбране и заштите; дипло-
мирани дефектолог, смер за друштвену само-
заштиту и безбедност; дипломирани правник; 
дипломирани инжињер заштите на раду; мас-
тер правник; мастер инжењер заштите на раду; 
мастер менаџер безбедности, претходно завр-
шене основне академске студије, студијски про-
грам студије наука безбедности. 

Наставник предмета систем 
обезбеђења

са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор одбране и заштите; дипло-
мирани дефектолог, смер за друштвену само-

заштиту и безбедност; дипломирани правник; 
дипломирани инжињер заштите на раду; мас-
тер правник; мастер инжењер заштите на раду; 
мастер менаџер безбедности, претходно завр-
шене основне академске студије, студијски про-
грам студије наука безбедности. 

Наставник предмета организација 
заштите од пожара

са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани правник; дипломирани 
инжењер заштите на раду, смер противпожар-
на заштита; дипломирани инжењер за заштиту 
од пожара; мастер инжењер заштите на раду, 
претходно завршене мастер студије студијски 
програм Заштита на раду, односно заштита од 
пожара. 

Наставник предмета утврђивање 
узрока пожара

са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер техноло-
гије; дипломирани инжењер заштите на раду, 
смер противпожарна заштита; дипломира-
ни инжењер за заштиту од пожара; мастер 
инжењер заштите на раду, претходно заврше-
не мастер судије студијски програм заштита од 
пожара. 

Наставник предмета заштита од 
пожара и заштита на раду

са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер заштите на 
раду; дипломирани инжењер технологије; про-
фесор одбране и заштите; мастер инжењер 
технологије; мастер инжењер заштите на раду, 
претходно завршене мастер студије студијски 
програм Заштита на раду, односно заштита од 
пожара. 

Наставник основа грађевинарства и 
снабдевања водом

са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер грађевинар-
ства; дипломирани инжењер архитектуре; 
дипломирани инжењер заштите на раду, смер 
противпожарна заштита; мастер инжењер 
грађевинарства, претходно завршене основне 
студије из области грађевинског инжењерства; 
мастер инжењер заштите на раду, претход-
но завршене мастер судије студијски програм 
заштита од пожара. 

Наставник противпожарне 
превентиве

са 25% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер заштите на 
раду; дипломирани инжењер технологије; 
дипломирани инжењер грађевинарства; дипло-
мирани инжењер за заштиту од пожара; мас-
тер инжењер за заштиту од пожара; мастер 
инжењер грађевинарства, претходно заврше-
не основне студије из области грађевинског 
инжењерства; мастер инжењер заштите на 
раду, претходно завршене мастер судије сту-
дијски програм заштита од пожара. 

Наставник тактике гашења пожара
са 25% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије; 
дипломирани инжењер грађевинарства; дипло-
мирани инжењер рударства; дипломирани 
инжењер заштите на раду, смер противпожар-
на заштита; дипломирани инжењер за зашти-
ту од пожара; мастер инжењер заштите на 
раду, претходно завршене мастер студије сту-
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дијски програм заштита од пожара; дипломи-
рани инжењер заштите на раду; дипломирани 
инжењер технологије; дипломирани инжењер 
грађевинарства; дипломирани инжењер за 
заштиту од пожара; мастер инжењер за зашти-
ту од пожара; мастер инжењер грађевинарства, 
претходно завршене основне студије из области 
грађевинског инжењерства; мастер инжењер 
заштите на раду, претходно завршене мастер 
судије студијски програм заштита од пожара. 

Наставник организатор  
практичне наставе

са 80% радног времена

УСЛОВИ: Послове наставника организатора 
практичне наставе према Правилнику о орга-
низацији и систематизацији послова Прав-
но-пословне школе Ниш може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање и пет година 
искуства у области образовања. Под одгова-
рајућим образовањем сматра се: високо обра-
зовање стечено 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, 
односно групу предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 

Техничар инвестиционог  
(техничког одржавања)

одржавања уређаја и опреме

УСЛОВИ: Послове техничара инвестиционог 
(техничког одржавања) одржавања уређаја 
и опреме према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Правно-пословне шко-
ле Ниш може да обавља лице које има четврти 
степен стручне спреме. 

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописа-
ним чланом 139. и 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и то лице које: 
има одговарајуће образовање; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Поред одговарајућег 
нивоа образовања прописаног Законом, настав-
ник мора да има и стечен одговарајући стручни 
назив прописан Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Економија, право и администра-
ција („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17 и 1/19). Уз пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати су дужни да приложе одго-

варајућу документацију којом доказују испуње-
ност прописаних услова, и то: кратку биогра-
фију (CV); оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању (кан-
дидати који су стекли академско звање мас-
тер достављају и оверену фотокопију дипло-
ме са основних академских студија); уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о неосуђиваности (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (доказ подно-
си изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду); доказ о знању српског језика подно-
се само кандидати који оразовање нису стекли 
на српском језику; потврду о радном искуству 
у образовању подноси кандидат који конку-
рише за радно место организатор практичне 
наставе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а конкурсну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз конкурсну 
документацију кандидати достављају и потпи-
сану сагласност којим потврђују да су упознати 
са свим правима и обавезама које се односе на 
обраду личних података које ће вршити Прав-
но-пословна школа Ниш у наведену сврху. Ова 
сагласност важи за све време трајања поступка 
пријема у радни однос. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са наз-
наком: „За конкурсну комисију”. 

ОШ „КРАЉ ПЕТАР I”
18000 Ниш, Војводе Путника 1

Наставник предметне наставе - 
наставник информатике  

и рачунарства
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва предвиђених Законом 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 предвиђене чл. 139. став 1. тач-
ке 1) - 5), чланом 140. ст. 1. и 2, 142. ст. 1. и 4. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/18 и др. закони, 10/19 и 6/20) и услове из 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19 и 2/20) и то: да је стекао 
одговарајуће високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима којима су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Учесник конкурса из тачке 1) 
подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. Обавезно образовање кандидата 
је образовање из психолошких, педагошких и 
методичних дисциплина стечено на високош-

колској 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 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (које је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу). Кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу сматра се да има 
образовање из претходног става. Да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из тачака 1) - 5) 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Доказ о испуње-
ности услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Струч-
на спрема: професор, односно дипломирани 
професор (са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године у области информати-
ке, математике, физике, електротехнике, 
машинства или техничког образовања); профе-
сор, односно дипломирани професор (са завр-
шеним основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, двопредметне студије, где је 
један предмет обавезно информатика; дипло-
мирани математичар, дипломирани физичар, 
дипломирани информатичар (сви смерови и 
одсеци, са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године); дипломирани 
инжењер (са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године у области информати-
ке, информационих технологија, организацио-
них наука, електротехнике и рачунарске техни-
ке); дипломирани економиста (са завршеним 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године у области информатике); мастер профе-
сор у области информатике, математике, физи-
ке, електротехнике, машинства; мастер профе-
сор (двопредметне студије) где је један предмет 
обавезно информатика; мастер математичар, 
мастер физичар, мастер информатичар (свих 
смерова и одсека); мастер инжењер у области 
информатике, информационих технологија, 
организационих наука, електротехнике или 
рачунарске технике; мастер економиста у 
области информатике; мастер дизајнер медија 
у образовању; мастер библиотекар-информати-
чар; мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из 
области информатике, информационих техно-
логија, математике, физике, организационих 
наука, електротехнике или рачунарске техни-
ке). Лица која су стекла академско звање мас-
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тер морају да имају у оквиру завршених основ-
них академских студија положено најмање пет 
испита из информатичких предмета, од тога 
најмање један из области Програмирање и два 
предмета из једне или две следеће области - 
Математика или Теоријско рачунарство. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из предмета Информатика и рачунарство 
може да изводи и лице које је на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима које су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, савладало 
програм рачунарства и информатике у трајању 
од најмање четири семестра. По расписаном 
конкурсу кандидат треба да поднесе: попуњени 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; оригинал или оверену фото-ко-
пију извода из матичне књиге рођених (само 
учесник конкурса који је променио презиме 
односно име после издавања уверења, односно 
дипломе); оригинал или оверену фото-копију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(оригинал не старији од 6 месеци, овера фото-
копије не старија од 6 месеци); оригинал дока-
за надлежне Полицијске управе да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал не старији од 30 дана); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, а за лица којима још није издата 
диплома оверену фотокопију уверења о стече-
ном одговарајућем образовању; оверену фото-
копију доказа о претходно завршеним студија-
ма првог степена из области информатике, 
информационих технологија, математике, физи-
ке, организационих наука, електротехнике или 
рачунарске технике (само учесник конкурса са 
звањем мастер професор предметне наставе); 
оригинал или оверену фотокопију доказа 
надлежне високошколске установе да је у окви-
ру завршених основних академских студија 
положио најмање пет испита из информатичких 
предмета, од тога најмање један из области 
Програмирање и два предмета из једне или две 
следеће области - Математика или Теоријско 
рачунарство (само учесник конкурса који су 
стекли академско звање мастер); оригинал или 
оверену фотокопију доказа надлежне високош-
колске установе о савладаном програму рачу-
нарства и информатике у трајању од најмање 
четири семестра (само учесник конкурса који су 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године); оригинал и ли оверену фотокопију 
дипломе о завршеним студијама првог степена 
из научне, односно струче области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета (само 
учесник конкурса који има завршене студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука); оверену фотокопију доказа надлеж-
не високошколске установе о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 

дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова 
(само учесник конкурса који је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стекао на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања); оверену 
фотокопију доказа надлежне високошколске 
установе о положеним испитима из педагогије 
и психологије, односно оверену фотокопију 
доказа о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (само учесник конкурса који 
је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу); оверену фотокопију 
доказа одговарајуће високошколске установе о 
положеном испиту из српског језика (само кан-
дидат који одговарајуће образовање није сте-
као на српском језику). Уколико учесник кон-
курса не достави доказе из тачке 10) и 11) 
пријава се сматра потпуном, али кандидат који 
буде засновао радни однос по конкурсу, обаве-
зан је да наведено образовање стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Услови за заснивање радног односа 
морају бити испуњени и после заснивања рад-
ног односа. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. У поступку одлучивања о 
избору кандидата конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос из 
члана 139. Закона, врши ужи избор кандидата 
које упућује на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана добијања резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима, 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду, 
доставља уверење о психичној, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима. 
Пријаве доставити путем поште на горенаведе-
ну адресу или непосредно, у секретаријату шко-
ле сваким радним даном. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе. 
Неблаговремене, непотпуне и неисправне 
пријаве се неће узети у разматрање. Термини 
изражени у овим тексту у граматичком мушком 
роду подразумевају природни женски и мушки 
род лица на која се односе. 

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва предвиђених Законом 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 - аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чл. 139. став 1. тачке 1) - 5), 
чланом 140. ст. 1. и 2, 142. ст. 1. и 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. 
закони, 10/19 и 6/20) и услове из Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19 и 2/20) и то: да је стекао одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 

целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима којима су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Оба-
везно образовање кандидата је образовање из 
психолошких, педагошких и методичних дисци-
плина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова 
(које је обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу). Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу 
сматра се да има образовање из претходног 
става. Да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из тачака 1) - 5) доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. 
Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) - 
5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Стручна спрема: професор педа-
гогије, дипломирани педагог - општи смер или 
смер школске педагогије, дипломирани школ-
ски педагог - психолог, дипломирани педагог, 
мастер педагог, дипломирани педагог - мастер. 
По расписаном конкурсу учесник конкурса тре-
ба да поднесе: попуњени пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матич-
не књиге рођених (само учесник конкурса који 
је променио презиме односно име после изда-
вања уверења, односно дипломе); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (оригинал не старији 
од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 
6 месеци); оригинал доказа надлежне поли-
цијске управе 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 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 обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал не ста-
рији од 30 дана); оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, а за 
лица којима још није издата диплома оверену 
фотокопију уверења о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал и ли оверену фотокопију 
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дипломе о завршеним студијама првог степена 
из научне, односно струче области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета (само 
учесник конкурса који има завршене студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука); оверену фотокопију доказа надлеж-
не високошколске установе о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова 
(само учесник конкурса који је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стекао на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања); овере-
ну фотокопију доказа надлежне високошколске 
установе о положеним испитима из педагогије 
и психологије, односно оверену фотокопију 
доказа о положеном стручном испиту односно 
испиту за лиценцу (само учесник конкурса који 
је у току студија положио испит из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу); оверену фотокопију 
доказа одговарајуће високошколске установе о 
положеном испиту из српског језика (само учес-
ник конкурса који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику). Уколико учес-
ник конкурса не достави доказе из тачке 7) и 8) 
пријава се сматра потпуном, али кандидат који 
буде засновао радни однос по конкурсу, обаве-
зан је да наведено образовање стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. У поступку одлучивања о 
избору кандидата конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос из 
члана 139. Закона, врши ужи избор кандидата 
које упућује на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана добијања резултата психолош-
ке процене способности за рад са ученицима, 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду, 
доставља уверење о психичној, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима. 
Пријаве доставити путем поште на горенаведе-
ну адресу или непосредно, у секретаријату шко-
ле сваким радним даном. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле. Неблаговремене, непотпуне и неисправне 
пријаве се неће узети у разматрање. Термини 
изражени у овим тексту у граматичком мушком 
роду подразумевају природни женски и мушки 
род лица на која се односе. 

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва предвиђених Законом 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 предвиђене чланом 139. став 1. 
тачке 1) - 5) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и услове 
из члана 55. Правилника о организацији и сис-

тематизацији послова у Основној школи „Краљ 
Петар И” Ниш (бр. 1556/2018-01 од 30. 10. 
2018. године са Изменама бр. 610-988/2019-01 
од 17. 06. 2019. године, бр. 610-1305/2019-01 
од 22. 08. 2019. године и бр. 610-1682/2019-01 
од 08. 10. 2019. године) и то: да је стекао одго-
варајуће средње образовање четвртог степена: 
средња економска школа, гиманазија; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из тачака 1) - 5) доказују се 
приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. Доказ о испуњености усло-
ва из тачке 1), 3) - 5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. По расписаном 
конкурсу учесник конкурса треба да подне-
се: попуњени пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (само учесник конкурса који је променио 
презиме односно име после издавања уверења, 
односно дипломе); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике 
Србије (оригинал не старији од 6 месеци, овера 
фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал 
доказа надлежне полицијске управе 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, 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 (оригинал не старији од 30 дана); овере-
ну фотокопију доказа о стеченом одговарајућем 
образовању. Услови за заснивање радног одно-
са морају бити испуњени и после заснивања 
радног односа. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. У поступку одлучивања о 
избору кандидата конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос из 
члана 139. Закона, врши ужи избор кандида-
та које упућује на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана добијања резултата психолош-
ке процене способности за рад са ученицима, 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду, 
доставља уверење о психичној, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима. 
Пријаве доставити путем поште на горенаведе-
ну адресу или непосредно, у секретаријату шко-
ле сваким радним даном. Ближе информације 

о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле. Неблаговремене, непотпуне и неисправне 
пријаве се неће узети у разматрање. Термини 
изражени у овим тексту у граматичком мушком 
роду подразумевају природни женски и мушки 
род лица на која се односе. 

ТРГОВИНСКА ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог 
образовања из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања, за 
наставника за рад у подручју рада Трговина, 
угоститељство и туризам и Економија, право и 
администрација, педагога или психолога, и то: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 (четири) године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1. тачке 1) подтачке (2) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; испуњеност услова 
за пријем у радни однос у установи из члана 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: има одговарајуће образовање; 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; да се против њега 
не води кривични поступак и да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању у најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; доз-
вола за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; обука и положен испит за директо-
ра установе; најмање осам година рада у уста-
нови, на пословима образовања и васпитања, 
после стеченог одговарајућег образовања. Кан-
дидат за директора школе уз пријаву подноси: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања; оверену фотокопију/
оригинал доказ о држављанству (уверење о 
држављанству); оверену фотокопију/оригинал 
извода из матичне књиге рођених/венчаних за 
жене; доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење); потврду да 
се против њега не води кривични поступак; 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора 
установе); доказ о резултату стручно-педа-
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гошког надзора у раду кандидата тј. извештај 
просветног саветника (ако кандидат поседу-
је); доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима); оверену фотокопију 
лиценце за директора установе (ако је канди-
дат поседује); преглед кретања у служби са 
биографским подацима, адресом становања, 
бројем телефона и адресом електронске поште. 
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурсној 
комисији”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити разматране. Кандидати учесници 
конкурса ће бити позвани на интервју од стра-
не конкурсне комисије, а по завршетку рока за 
пријављивање на конкурс. Кандидати учесници 
конкурса ће бити обавештени о избору дирек-
тора и његовом именовању од стране Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти у секретаријату школе на број телефона: 
018/4150-481. 

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
18205 Нишка Бања, Ивана Горана Ковачића 14

Наставник предметне наставе - 
математика

са 55,56% радног времена, за рад у 
матичној школи у Нишкој Бањи

УСЛОВИ: Кандидати треба: да поседују одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140-143. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- други закон и 10/2019) и Правилником о сте-
пену 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), и то: професор 
математике; дипломирани математичар; дипло-
мирани математичар за теоријску математику и 
примене; дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику; дипломирани матема-
тичар - информатичар; професор математике 
и рачунарства; дипломирани математичар за 
математику економије; професор информати-
ке - математике; дипломирани математичар 
- астроном; дипломирани математичар - при-
мењена математика; дипломирани матема-
тичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије); дипломирани 
информатичар; мастер математичар; мастер 
професор математике; мастер професор мате-
матике и физике; мастер професор математи-
ке и информатике; мастер професор физике 
и математике; мастер професор информатике 
и математике; дипломирани професор мате-
матике - мастер; дипломирани математичар 
- мастер; дипломирани инжењер математике 
- мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије); дипломирани математичар - профе-
сор математике; дипломирани математичар - 
теоријска математика; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије); професор хемије - математике; 
професор географије - математике; професор 
физике - математике; професор биологије - 
математике; професор математике - теоријско 
усмерење; професор математике - теоријски 
смер; дипломирани математичар и информа-
тичар; 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 про-
грамима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из пред-
мета геометрија или основи геометрије) или 

двопредметне наставе математике и физике, 
односно математике и информатике; да кан-
дидати имају психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела противполне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са Законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању (не старије од 
6 месеци); доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (оригинал или оверена фотокопија потврде 
- уверење одговарајуће високошколске устано-
ве о броју остварених бодова, односно положе-
ним 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 наставник обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; доказ из казнене евиден-
ције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија) 
да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тивполне 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; 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ 
одговарајуће високошколске установе о позна-
вању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, иза-
брани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор, избор се врши 
у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања. У поступку одлучивања о 
избору кандидата, кандитати изабрани у ужи 

избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Пријаве доставити лично или слати на 
горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. 

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
Доња Трнава, 18202 Горња Топоница

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада у разредној настави може да 
изводи лице које је стекло високо образовање 
за разредну наставу - члан 2. став 1. Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19): професор разредне наставе; професор 
педагогије са претходно завршеном педагош-
ком академијом или учитељском школом; про-
фесор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу; мастер учитељ; дипломирани 
учитељ - мастер; професор разредне наставе 
и ликовне културе за основну школу. Кандидат 
треба да испуњава опште услове прописане 
законом за заснивање радног односа и посеб-
не услове предвиђене чланом 139. и чланом 
140. и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), као и из члана 
142. став 1. истог закона: обавезно образовање 
лица из члана 140. овог закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви 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 уста-
нови у складу са Европским системом преноса 
бодова) доказ - уверење надлежне установе. 
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. Диплома о струч-
ној спреми стеченој: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односне групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошког наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (формулар је доступан у делу 
„Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.
rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc); оверен препис/фотоко-
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Наука и образовање

пију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (доставља у року од 
једне а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу) и то: потврда високошколске установе 
о броју бодова; доказ о положеном испиту за 
лиценцу или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије; уверење о држављан-
ству (оверен препис/фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених (оверен препис/фото-
копију); доказ о познавању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; уверење 
о неосуђиваности за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на иречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; лекарско уверење 
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, дос-
тавља се пре закључења уговора о раду). Уве-
рења, не старија од 6 месеци. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуна и неблаговремена доку-
ментација неће се разматрати. Пријаве на кон-
курс слати на горенаведену адресу или преда-
ти лично у секретаријату школе сваког радног 
дана од 9 часова до 13 часова, са назнаком: „За 
конкурс за пријем у радни однос за радно место 
наставник разредне наставе”. 

Наставник географије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у предметној настави може да 
изводи лице које је стекло високо образовање 
за предмет географија - члан 3. став 1. тачка 
9. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19): професор географије; дипло-
мирани географ; професор географије и исто-
рије; диломирани професор биологије и гео-
графије; дипломирани професор географије 
и информатике; професор биологије - геогра-
фије; професор физике - географије; профе-
сор географије - информатике; диломирани 
професор географије - мастер; дипломирани 
географ - мастер; мастер географ; мастер про-
фесор географије; мастер професор биологије 
и географије; мастер професор географије и 
информатике; дипломирани географ - простор-
ни планер; мастер професор предметне наста-
ве. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани - мастер треба да имају 
завршене основне академске студије студијског 
програма: географија, дипломирани географ, 
професор географије, двопредметне студије 
биологије и географије или двопредметне сту-
дије географије и информатике. Кандидат треба 
да испуњава опште услове прописане законом 
за заснивање радног односа и посебне услове 
предвиђене чланом 139. и чланом 140. и 142. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон, 10/19 и 6/20), као и из члана 142. став 
1. истог закона: обавезно образовање лица из 
члана 140. овог закона је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-

плина и шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова, доказ 
- уверење надлежне установе). 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. Диплому о стручној спреми стеченој: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односне групе предмета; 
студије другог степена из области педагошког 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник 
и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
(формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, 
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина (доставља у року од једне а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу) и то: 
потврда високошколске установе о броју бодо-
ва; доказ о положеном испиту за лиценцу или 
доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије; уверење о држављанству (оверен 
препис/фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о 
познавању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 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 иречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
лекарско уверење (уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, доставља се пре закључења уго-
вора о раду). Уверења, не старија од 6 месе-
ци. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуна и 
неблаговремена документација неће се разма-
трати. Пријаве на конкурс слати на горенаведе-
ну адресу или доставити лично у секретарија-
ту школе сваког радног дана од 9 часова до 13 
часова, са назнаком: „За конкурс за пријем у 
радни однос за радно место наставник предмет-
не наставе - наставник географије”. 

Наставник математике
са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада у предметној настави може 

да изводи лице које је стекло високо образо-
вање за предмет математика, члан 3. став 1. 
тачка 9. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19): професор математи-
ке; дипломирани математичар; дипломирани 
математичар за теоријску математику и приме-
не; дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; дипломирани математичар-ин-
форматичар; професор математике и рачунар-
ства; дипломирани математичар за математику 
економије; професор информатике - матема-
тике; дипломирани математичар - астроном; 
дипломирани математичар - примењена мате-
матика; дипломирани математичар - математи-
ка финансија (са изборним предметом Основи 
геометрије); дипломирани информатичар; мас-
тер математичар; мастер 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; дипломиран инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије); дипломирани математичар 
- професор математике; дипломирани матема-
тичар - теоријска математика; дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије); професор хемије - мате-
матике; професор географије - математике; 
професор физике - математике; професор 
биологије-математике; професор математике 
- теоријско усмерење; професор математике 
- теоријски смер; дипломирани математичар 
и информатичар; дипломирани математичар - 
механичар; мастер професор предметне наста-
ве. Лица која су стекла академско звање мас-
тер, односно дипл. мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или 
примењене математике (са положеним испитом 
из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физи-
ке, односно математике и информатике. Канди-
дат треба да испуњава опште услове прописане 
законом за заснивање радног односа и посебне 
услове предвиђене чланом 139. и чланом 140. 
и 142. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
- др. закон, 10/19 и 6/20), као и из члана 142. 
став 1. истог закона: обавезно образовање 
лица из члана 140. овог закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви 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 уста-
нови у складу са Европским системом преноса 
бодова, доказ - уверење надлежне установе). 
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. Диплому о струч-
ној спреми стеченој на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односне групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошког наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) 
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овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (формулар је доступан у делу 
„Ново на сајту”, на адреси:: http://www.mpn.
gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc); оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина (доставља 
у року од једне а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу) и то: потврда високошкол-
ске установе о броју бодова; доказ о положе-
ном испиту за лиценцу или доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије; уверење 
о држављанству (оверен препис/фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оверен пре-
пис/фотокопију); доказ о познавању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 
уверење о неосуђиваности за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на иречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; лекарско уверење (уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима, доставља се пре 
закључења уговора о раду). Уверења, не ста-
рија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуна и неблаговремена документација 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати 
на горенаведену адресу или доставити лично у 
секретаријату школе сваког радног дана од 9 
часова до 13 часова са назнаком: „За конкурс за 
пријем у радни однос за место наставник пре-
дметне наставе - наставник математике”. 

Помоћни радник - чистачица
за рад у матичној школи у Доњој Трнави

Помоћни радник - чистачица
за рад у издвојеном одељењу у Горњој 

Топоници

УСЛОВИ: Послове чистачице може да обавља 
лице које има први степен стручне спреме, 
односно завршену основну школу. Уз пријаву 
кандидати су дужни да поднесу оригинал или 
оверену фотокопију следеће документације: 
дипломе о стеченом образовању; уверења 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; уверења о држављан-

ству; извод из матичне књиге рођених; лекар-
ско уверење (уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима, доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Уверења не старија од 6 месеци. 
Кандидати су у обавези да пријаву на конкурс 
изврше на пријавном формулару који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Рок за 
подношење пријава за радно место чистачице 
је 8 дана од дана објављивања. Пријавни фор-
мулар, заједно са потребном документацијом, 
кандидати подносе лично у секретаријату шко-
ле сваким радним даном од 9 часова до 13 
часова или поштом на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс за пријем у радни однос 
за радно место помоћни радник - чистачица”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
18311 Сићево

Васпитач

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
васпитача може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: учесник конкурса 
поред општих услова предвиђених Законом 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, у даљем тексту: 
Закон о раду), треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чл. 139. став 1. тачке 
1) - 5), 140. ст. 1. и 2, 142. ст. 1. и 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. 
закони, 10/19 и 6/20, у даљем тексту: Закон) и 
услове из Правилника о организацији и систе-
матизацији послова у Основној школи „Надежда 
Петровић” у Сићеву, бр. 01-1684 од 20.08.2019. 
године са изменама бр. 01-1977 од 05.09.2019. 
године и бр. 01-3077 од 17.12.2019. године, и 
то: да је стекао одговарајуће образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на студијама првог сте-
пена (основне академске студије, односно 
струковне студије); на студијама у трајању од 
три године или одговарајуће више образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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. Услови из тачака 1) - 5) доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Доказ о испуњености услова из тачке 
1), 3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. По расписаном конкурсу 
учесник конкурса треба да поднесе: попуњени 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; радну биографију; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике 

Србије; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ да није осуђиван прав-
носнажном 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 при-
мање 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; доказ 
да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи (само за кандидате 
који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику). Услови за заснивање радног 
односа морају бити испуњени и после засни-
вања радног односа. Рок за пријављивање на 
конкурс је осам дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова за пријем 
у радни однос из члана 139. Закона, врши ужи 
избор кандидата које упућује на психолошку 
процену способности за рад са децом коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. У року 
од осам дана од дана добијања резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом, 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Термини 
изражени у овим тексту у граматичком мушком 
роду подразумевају природни женски и мушки 
род лица на која се односе. Изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду, доставља 
уверење о психичној, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом. Пријаву послати 
на горенаведену адресу. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле. Неблаговремене, непотпуне и неисправне 
пријаве се неће узети у разматрање.

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
шефа рачуноводства може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: учесник 
конкурса поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Службени гласник РС”, број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење, у 
даљем тексту: Закон о раду), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене чл. 139. став 1. 
тачке 1) - 5) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 и др. закони, 10/19 и 6/20, у 
даљем тексту: Закон) и услове из чл. 17 Правил-
ника о организацији и систематизацији послова 
у Основној школи „Надежда Петровић” у Сићеву 
бр. 01-1684 од 20.08.2019. године са изменама 
бр. 01-1977 од 05.09.2019. године и бр. 01-3077 
од 17.12.2019. године, и то: да је стекао одго-
варајуће образовање: на основним студијама 
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању до 3 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године или изузетно лице са средњим 
образовањем и најмање 5 година радног иску-
ства на тим пословима и које има знање рада 
на рачунару; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
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ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 
1) - 5) доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Доказ о 
испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
По расписаном конкурсу учесник конкурса тре-
ба да поднесе: попуњени пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; радну 
биографију; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; доказ да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад у школи 
(само за кандидате који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику). Услови за 
заснивање радног односа морају бити испуње-
ни и после заснивања радног односа. Рок за 
пријављивање на конкурс је осам дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. У поступку одлучивања о избору канди-
дата конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова за пријем у радни однос из члана 139. 
Закона, врши ужи избор кандидата које упућује 
на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима, сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Термини изражени у овим 
тексту у граматичком мушком роду подразуме-
вају природни женски и мушки род лица на која 
се односе. Изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду, доставља уверење о психичној, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима. Пријаву послати на горенаведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе. Неблаговремене, 
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети 
у разматрање.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

18000 Ниш, Мајаковског 2

Наставник куварства са практичном 
наставом

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања 
послова наставника куварства са практичном 

наставом, може бити примљен кандидат који 
испуњава услове прописане чланом 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то: да има одговорајуће образовање 
- према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада трговина, угоститељство и туризам („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018 и 
2/2020), послове наставника куварства са прак-
тичном наставом може да обавља: виши струч-
ни радник технологије куварства; гастролог; 
виши стручни радник угоститељско туристичке 
струке, занимање кулинарство; виши стручни 
радник у угоститељству, смер кулинарство; 
виши угоститељ; виши угоститељ - гастролог; 
виши стручни радник - комерцијалист угос-
титељства; комерцијалист угоститељства; 
менаџер хотелијерства, смер гастрономија; 
менаџер хотелијерства, смер гастрологија; 
менаџер у гастрономији; струковни менаџер 
гастрономије; струковни менаџер гастрономије 
из области менаџмента и бизниса; струков-
ни економиста за туризам и угоститељство; 
струковни економиста на студијском програму 
- туризам и угоститељство; економиста за тури-
зам и угоститељство; дипломирани менаџер 
гастрономије; дипломирани менаџер - гастро-
номија; дипломирани економиста - менаџер 
за хотелијерство, на смеру Хотелијерски 
менаџмент, ако су на основним академским сту-
дијама изучавани наставни садржаји из области 
предмета; виши стручни радник организатор 
пословања у угоститељству - одсек кулинар-
ство; мастер менаџер, претходно завршене 
основне академске студије на студијском про-
граму Менаџер у гастрономији; дипломирани 
економиста - менаџер за хотелијерство, ако су 
на основним академским студијама изучавани 
наставни садржаји из области предмета; мас-
тер економиста, претходно завршене основне 
академске студије на студијском програму Тури-
зам и хотелијерство, ако су на основним ака-
демским студијама изучавани наставни садр-
жаји из области предмета; струковни менаџер 
у туризму и угоститељству, ако су изучавани 
наставни садржаји из области предмета; спе-
цијалиста струковни економиста за послов-
ну економију и менаџмент угоститељства и 
гастрономије, ако су изучавани наставни садр-
жаји из области предмета. Лице из тачке 20) 
- виши стручни радник организатор пословања 
у угоститељству - одсек кулинарство, мора 
имати претходно стечено средње образовање 
за образовни профил: кувар, кувар техничар, 
техничар кулинар или кулинарски техничар. 
Кандидат треба да има држављанство РС; да 
има психичку, физичку и здраствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминатнорно пона-
шање; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад. Уз пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати су дужни да приложе одговарајућу 
документацију којом доказују испуњеност про-
писаних услова, и то: кратку биографију (ЦВ); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати који су 
стекли академско звање мастер достављају и 

оверену фотокопију дипломе са основних ака-
демских студија); уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци, оригинал или овере-
ну фотокопију); уверење о неосуђиваности (не 
старије од шест месеци, оригинал или овере-
ну фотокопију-уверење из МУП-а); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (доказ подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду); доказ о знању српског језика подносе 
само кандидати који оразовање нису стекли на 
српском језику. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а кон-
курсну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. 
Конкурс за пријем у радни однос спроводи 
Конкурсна комисија коју ће директор имено-
вати посебним решењем. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Школа ће минималне личне подат-
ке кандидата уступити Националној служби 
за запошљавање РС ради психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученици-
ма. Пријаве и приложена документација се не 
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Фотокопије доку-
мената која нису оверене од надлежног органа 
неће се узимати у обзир. Пријаве доставити на 
горенаведну адресу, са назнаком: „За конкурсну 
комисију” или и просторијама секретара школе. 
Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Милица Милутиновић, секретар школе, 
бр. тел. 018/233-830.

Наставник куварства са практичном 
наставом (практична настава и 

настава блоку)

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања посло-
ва наставника куварства са практичном наста-
вом (практична настава и настава блоку), може 
бити примљен кандидат који испуњава услове 
прописане чланом 139. и 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: да 
има одговорајуће образовање - према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада трго-
вина, угоститељство и туризам („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 
19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018 и 2/2020), 
послове наставника куварства са практичном 
наставом (практична настава и настава блоку), 
може да обавља кувар - специјалиста. Кандидат 
треба да има држављанство РС; да има психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном 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 при-
мање 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминатнорно понашање; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад. Уз пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати су дужни да 
приложе одговарајућу документацију којом 
доказују испуњеност прописаних услова, и то: 
кратку биографију (ЦВ); оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању (кандидати који су стекли академско 
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звање мастер достављају и оверену фотоко-
пију дипломе са основних академских студија); 
уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци, оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о неосуђиваности (не старије од шест 
месеци, оригинал или оверену фотокопију-уве-
рење из МУП-а); лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (доказ подноси изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду); доказ о знању 
српског језика подносе само кандидати који 
оразовање нису стекли на српском језику. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а конкурсну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. 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 психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима. Школа ће 
минималне личне податке кандидата уступи-
ти Националној служби за запошљавање РС 
ради психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Фотокопије докумената која нису оверене од 
надлежног органа неће се узимати у обзир. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са наз-
наком: „За конкурсну комисију” или у просто-
ријама секретара школе. Лице задужено за 
давање обавештења о конкурсу: Милица Милу-
тиновић, секретар школе, бр. тел. 018/233-830.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„НЕИМАР”

18000 Ниш, Београдска 18
тел. 018/292-093

Наставник стручних предмета 
геодетске струке

2 извршиоца

Наставник стручних предмета 
геодетске струке

са 75% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада геодезија и грађевинарство („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 
10/2019 и 2/2020) и то: мастер инжењер гео-
дезије - претходно завршене студије првог 
степена - основне академске студије у области 
геодетског инжењерства или дипломирани гео-
детски инжењер; да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Сматра се да наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, има 
тражено образовање из ове тачке.

Координатор за образовање 
одраслих

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и стечен одговарајући 

стручни назив, прописан подзаконским акти-
ма које доноси министар и којима се уређује 
врста стручне спреме лица која могу обављати 
образовно-васпитни рад у стручним школама, 
у подручју рада геодезија и грађевинарство и 
шумарство и обрада дрвета (Правилник о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада геодезија и грађеви-
нарство („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 16/2015, 10/2019 и 2/2020), као и завршену 
обуку за рад на образовању одраслих.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме: завршена 
основна школа.

ОСТАЛО: Општи услови за рад на свим рад-
ним местима: одговарајуће образовање; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат 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, 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; држављанство Републике Србије; знање 
српског језика. Докази о испуњености услова: 
Кандидати попуњавају пријавни формулар, 
који се може преузети са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС и уз попуњени пријавни 
формулар прилажу: потписану биографију 
кандидата; оригинал/оверену копију доказа о 
стеченој стручној спреми; оригинал/оверену 
копију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци); оригинал/оверену копију уверења о 
неосуђиваности (уверење из МУП-а, не старије 
од 6 месеци); оригинал/оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци). Лекарско уверење подноси избра-
ни кандидат, пре закључења уговора о раду, а 
доказ о знању језика се доставља само уколи-
ко образовање није стечено на српском јези-
ку. Фотокопије докумената која нису оверене 
од стране надлежног органа неће се узимати 
у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за достављање пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса, лично 
у канцеларији секретара школе или на горена-
ведену адресу.

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

Наставник географије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: опис радног места: наставник изводи 
наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у школи, планира, припрема и остварује 
све облике наставе и друге облике образов-
но-васпитног рада у складу са планом и про-
грамом школе; остварује индивидуализацију и 
прилагођавање у складу са образовно-васпит-
ним потребама ученика; остварује активности 
у циљу остваривања континуитета додатне 
подршке при преласку на наредни ниво обра-
зовања или у другу установу; пружа додатну 
подршку ученицима из осетљивих друштвених 
група, талентованим ученицима и ученицима 
са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима 

за израду ИОП-а и тима за додатну подршку 
ученику; ради у испитним комисијама; обавља 
послове ментора приправнику; води прописану 
евиденцију и педагошку документацију; ради 
у тимовима и органима установе; учествује у 
изради прописаних докумената школе; ради 
унапређивања образовно-васпитне праксе 
сарађује са родитељима, односно старатељи-
ма, запосленим у школи, спољним сарадни-
цима, стручним и другим институцијама; при-
према и реализује излете, посете, екскурзије, 
обавља и друге послове по налогу или решењу 
директора, а у складу са Законом и подзакон-
ским актима, уговором о раду и општим актима 
школе. Поред општих услова предвиђених чла-
ном 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), кандидат треба да испуњава 
услове предвиђене чл. 139, 140. и 142. Закона 
о основама система и образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), и услове 
предвиђене чланом 2.тачка 11. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гим-
назији („Службени гласник Републике Србије- 
Просветни гласник”, број 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020 и 
3/2020), односно да: поседује одговарајуће 
образовање-лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Чланом 2. тачка 11. Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник”, број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020 и 3/2020), 
наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у гимназији за предмет географија може 
да изводи: професор географије; дипломира-
ни географ; дипломирани географ - просторни 
планер; дипломирани професор географије - 
мастер; мастер географ; мастер професор гео-
графије; дипломирани географ - мастер. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академ-
ске студије студијског програма: географија, 
дипломирани географ, професор географије. 
Чланом 142. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник Репу-
блике Србије”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020) прописано је обавезно образовање 
наставника, васпитача и стручних сарадни-
ка из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са европским систе-
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мом преноса бодова-доказ уверење надлежне 
установе. Образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, 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. Да кандидат 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 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (доказ не старији од 6 месеци); 
да има држављанство Републике Србије (доказ 
не старији од 6 месеци); да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (доказ достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српс-
ком језику); извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверену фотоко-
пију). Докази о испуњености услова конкурса 
из става 1. тачка 1), 3), 4), 5) и 6) саставни 
су део пријаве за конкурс, а доказ из става 1. 
тачка 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови и то: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом степену стручне спреме; 
доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина (доставља у року 
од једне а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу) и то: потврда високошколске уста-
нове о броју бодова; доказ о положеном испи-
ту за лиценцу или доказ о положеним испити-
ма из педагогије и психологије; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
(доказ не старији од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију доказа да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (оригинал или оверена фотоко-
пија уверења полицијске управе Министар-
ства унутрашних послова и надлежног суда не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
ну фотокопију) и радну биографију. У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата, конкурсна 
комисија врши ужи избор кандидата који се 
упућују на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступка. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са на горенаведену адресу, са назнаком: „Кон-
курс за пријем у радни однос на радно место 
наставник географије”. Контакт телефони: 
018/804-224 и 018/804-832. Непотпуна и небла-
говремена документација неће се разматрати.

Наставник рачунарства и 
информатике

са 50% радног времена

УСЛОВИ: опис радног места: наставник изводи 
наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у школи, планира, припрема и остварује 
све облике наставе и друге облике образов-
но-васпитног рада у складу са планом и програ-
мом школе; остварује индивидуализацију и при-
лагођавање у складу са образовно-васпитним 
потребама ученика; остварује активности у 
циљу остваривања континуитета додатне 
подршке при преласку на наредни ниво образо-
вања или у другу установу; пружа додатну 
подршку ученицима из осетљивих друштвених 
група, талентованим ученицима и ученицима са 
тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за 
израду ИОП-а и тима за додатну подршку уче-
нику; ради у испитним комисијама; обавља 
послове ментора приправнику; води прописану 
евиденцију и педагошку документацију; ради у 
тимовима и органима установе; учествује у 
изради прописаних докумената школе; ради 
унапређивања образовно-васпитне праксе 
сарађује са родитељима, односно старатељима, 
запосленим у школи, спољним сарадницима, 
стручним и другим институцијама; припрема и 
реализује излете, посете, екскурзије, обавља и 
друге послове по налогу или решењу директо-
ра, а у складу са Законом и подзаконским акти-
ма, уговором о раду и општим актима школе. 
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), кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене чл. 139, 140. и 142. Закона о осно-
вама система и образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), и услове 
предвиђене чланом 2. тачка 16. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Службени гласник РС -  Просветни глас-
ник”, број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020 и 3/2020), односно да 
поседује одговарајуће образовање - лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник и 
васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Чланом 2. тачка 16. Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гимназији („Службени гласник Републике 
Србије- Просветни гласник”, број 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019 
2/2020 и 3/2020), одређено је да наставу и дру-
ге облике образовно-васпитног рада у гимна-
зији за предмет рачунарство и информатика 
може да изводи: професор информатике, 
односно дипломирани информатичар; профе-

сор математике, односно дипломирани матема-
тичар, смер рачунарство и информатика; 
дипломирани инжењер електротехнике, сви 
смерови осим енергетског; дипломирани 
инжењер електронике, сви смерови осим индус-
тријске енергетике; дипломирани инжењер за 
информационе системе, одсеци за информацио-
не системе и информационе системе и техноло-
гије; дипломирани инжењер организације за 
информационе системе, одсеци за информацио-
не системе и информационе системе и техноло-
гије; дипломирани инжењер организационих 
наука, одсеци за информационе системе, 
информационе системе и технологије, одсек за 
управљање квалитетом; дипломирани инжењер 
информатике, односно дипломирани инжењер 
рачунарства; дипломирани економист, смерови: 
кибернетско-организациони, економска статис-
тика и информатика, економска статистика и 
кибернетика, статистика и информатика или 
статистика, информатика и квантна економија; 
дипломирани информатичар; дипломирани 
информатичар - пословна информатика; дипло-
мирани информатичар - професор информати-
ке; дипломирани информатичар - мастер; 
дипломирани професор информатике - мастер; 
дипломирани информатичар - мастер пословне 
информатике; дипломирани инжењер организа-
ционих наука - мастер, студијски програм 
Информациони системи и технологије; мастер 
математичар; мастер информатичар; мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства; мас-
тер инжењер информационих технологија; мас-
тер инжењер организационих наука (студијски 
програм Информациони системи и технологије 
или Софтверско инжењерство и рачунарске 
науке); мастер професор информатике и мате-
матике;(23) мастер инжењер софтвера; мастер 
инжењер информационих технологија и систе-
ма; мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне 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 програ-
мирање) и најмање три предмета из области 
Математика, што доказују потврдом издатом од 
стране високошколске установе. Наставу и дру-
ге облике образовно-васпитног рада из предме-
та Рачунарство и информатика може да изводи 
и лице које је стекло академско звање мастер, 
а у оквиру завршених студија има положених 
најмање пет информатичких предмета (од тога 
најмање један из области Програмирање и нај-
мање један из области Објектно оријентисано 
програмирање) и најмање три предмета из 
области Математика. Наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада из предмета Рачу-
нарство и информатика може да изводи и лице 
које је на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, савладало програм рачунарства и 
информатике у трајању од најмање четири 
семестра. Уколико школа преузимањем или 
конкурсом не заснује радни однос са лицем које 
испуњава услове из ст. 1, 3. и 4. ове тачке, 
наставу и друге облике образовно-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 програ-
мирање) и најмање два предмета из једне или 
две следеће области - Математика или Тео-
ријско рачунарство. Испуњеност услова из ст. 
3-5. ове тачке утврђује министарство надлежно 
за послове образовања, на основу наставног 
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плана и програма студија, односно студијског 
програма. Чланом 142. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020) прописано је обавезно образовање 
наставника, васпитача и стручних сарадника из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина 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 методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са европским системом преноса 
бодова-доказ уверење надлежне установе. 
Образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, 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. Да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (доказ не старији од 6 
месеци); да има држављанство Републике 
Србије (доказ не старији од 6 месеци); да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (доказ достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику); извод из матичне 
књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверену фотокопију). Докази о испуњености 
услова конкурса из става 1. тачка 1), 3), 4), 5) и 
6) саставни су део пријаве за конкурс, а доказ 
из става 1. тачка 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи и то: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом степе-
ну стручне спреме, доказ о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на (доставља у року од једне а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу) и то: 
потврда високошколске установе о броју бодо-
ва; доказ о положеном испиту за лиценцу или 
доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (доказ не старији од 
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију 
доказа да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал или овере-
на фотокопија уверења полицијске управе 
Министарства унутрашних послова и надлежног 
суда не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверену фотокопију) и радну биографију. У 

поступку одлучивања о избору кандидата, кон-
курсна комисија врши ужи избор кандидата који 
се упућују на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступка. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са на горенаведену адресу, са назнаком: „Кон-
курс за пријем у радни однос на радно место 
наставника рачунарства и информатике”. Кон-
такт телефони: 018/804-224 и 018/804-832. 
Непотпуна и неблаговремена документација 
неће се разматрати.

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: опис радног места: шеф рачуно-
водства води пословне књиге и саставља 
финансијске извештаје, у складу са Законом 
о рачуноводству и ревизији, а посебно: про-
верава исправност финансијско рачуновод-
ствених образаца; врши билансирање при-
хода и расхода; врши билансирање позиција 
биланса стања; води евиденције о реализова-
ним финансијским плановима и контролише 
примену усвојеног контног плана; припрема и 
обрађује податке за финансијске прегледе и 
анализе, статистичке и остале извештаје веза-
не за финансијско-материјално пословање; 
припрема податке, извештаје и информације о 
финансијском пословању; преузима изводе по 
подрачунима и врши проверу књиговодствене 
документације која је везана за одлив и прилив 
готовине; контира и врши књижење; спроводи 
одговарајућа књижења и води евиденцију о 
задужењу и раздужењу; врши обрачун амор-
тизације, повећања и отуђења основних сред-
става; прати и усаглашава прелазне рачуне 
и пренос средстава по уплатним рачунима са 
надлежним државним органима; врши усагла-
шавање главне и помоћне књиге потраживања 
по основу принудне наплате; врши контролу 
књижења на контима главне књиге и усагла-
шавања преноса средстава између подрачу-
на, прилива и одлива средстава по изворима; 
води помоћне књиге и евиденције и усаглаша-
ва помоћне књиге са главном књигом; чува и 
архивира помоћне књиге и евиденције; сачиња-
ва и припрема документацију за усаглашавање 
потраживања и обавезе; припрема докумен-
тацију за обрачун и исплату плата, накнада и 
других личних примања, припадајућих пореза 
и доприноса; припрема и обрађује документа-
цију за пословне промене исказане на изводима 
рачуна; обавља и друге финансијске послове 
по налогу или решењу директора, а у складу 
са Законом и подзаконским актима, уговором 
о раду и општим актима школе; друге правне 
послове по налогу директора. 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), кан-
дидат треба да испуњава услове предвиђене 
чл. 139. Закона о основама система и образо-
вања и васпитања („Службени гласник Репу-
блике Србије”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020), и чл. 22 Правилника о организацији 
и систематизацији послова у Алексиначкој гим-
назији односно да: поседује одговарајуће висо-
ко образовање из области економске струке 
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на студијама у трајању до три године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 

лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (доказ 
не старији од 6 месеци); да има држављан-
ство Републике Србије (доказ не старији од 6 
месеци); да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад, потврда 
факултета да је наставу на студијама слушао на 
српском језику (доказ достављају само кандида-
ти који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
ну фотокопију). Докази о испуњености услова 
конкурса из става 1. тачка 1), 3), 4), 5) и 6) 
саставни су део пријаве за конкурс, а доказ из 
става 1. тачка 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи и то: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом обра-
зовању из области економске струке на основ-
ним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на студија-
ма у трајању до три године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (доказ не старији од 
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
доказа да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оргинал или оверена 
фотокопија уверења полицијске управе Минис-
тарства унутрашних послова и надлежног суда 
не старији од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених са холограмом (оригинал или овере-
ну фотокопију) и радну биографију. У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата, конкурсна 
комисија врши ужи избор кандидата који се 
упућују на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступка. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са на горенаведену адресу, са назнаком: „Кон-
курс за пријем у радни однос на радно место 
шефа рачуноводства”. Контакт телефони: 
018/804-224 и 018/804-832. Непотпуна и небла-
говремена документација неће се разматрати.

ОШ „ЛЕЛА ПОПОВИЋ” МИЉКОВАЦ
18202 Горња Топоница

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе ФООО
са 63,60% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба: да поседују одго-
варајуће образовање у складу са чланови-
ма 140-143. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број: 
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88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, број: 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020) и то: профе-
сор разредне наставе; професор педагогије 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 култу-
ре за основну школу. Посебан услов за рад-
но место наставник разредне наставе ФООО: 
уколико кандидат нема савладан ,,Интегрални 
програм обуке за остваривање програма функ-
ционалног основног образовања одраслих”, у 
обавези је да исти савлада након закључивања 
уговора о раду у законском року од дана орга-
низовања обуке од стране Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја.

Наставник предметне наставе за 
предмет српски језик ФООО

са 78% радног времена

Наставник предметне наставе за 
предмет српски језик
са 54% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба: да поседују одгова-
рајуће образовање у складу са члановима 140-
143. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број: 88/2017, 
27/2018-други закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника 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 и 2/2020) и то: професор срп-
ског језика и књижевности; професор српског 
језика и књижевности са општом лингвистиком; 
професор српске књижевности и језика; про-
фесор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима; дипломи-
рани филолог српске књижевности са јужнос-
ловенским књижевностима; професор, однос-
но дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик; професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике; 
професор за српскохрватски језик са јужносло-
венским језицима; професор српскохрватског 
језика са источним и западним словенским јези-
цима; професор српскохрватског језика и југо-
словенске књижевности за наставу у школама 
у којима се образовно-васпитни рад изводи на 
мађарском, односно русинском или румунском 
језику; професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску и општу књижевност; про-
фесор 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 српског језика и српске књи-
жевности; дипломирани компаратиста; мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Српска 
књижевност и језик са компаратистиком); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик и 
лингвистика), Српска филологија (српски језик 

и књижевност), Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижев-
ност, Компаративна књижевност са теоријом 
књижевности); професор српскохрватског јези-
ка и књижевности; мастер филолог из области 
филолошких наука; професор југословенске 
књижевности и српског језика; мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет). Посе-
бан услов за радно место наставник предметне 
наставе за предмет српски језик ФООО: уколико 
кандидат нема савладан ,,Интегрални програм 
обуке за остваривање програма функционалног 
основног образовања одраслих”, у обавези је да 
исти савлада након закључивања уговора о раду 
у законском року од дана организовања обуке од 
стране Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја.

Васпитач
за рад у издвојеном одељењу у 

Палиграцу

УСЛОВИ: кандидати треба: да поседују одгова-
рајуће образовање у складу са члановима 140-
143. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број: 88/2017, 
27/2018 - други закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника 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 и 2/2020) и то: високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске, специјалистичке академске или 
мастер струковне студије); на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима којие су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године; на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне 
академске или специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
више образовање васпитача.

Наставник предметне наставе за 
предмет Одговорно живљење у 

грађанском друштву ФООО
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба: да поседују одго-
варајуће образовање у складу са чланови-
ма 140-143. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број: 
88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, број: 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020) и то: лица 
која испуњавају услове за извођење наста-
ве из предмета грађанско васпитање у скла-
ду са правилником којим је прописан степен 
и врста образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи: професор разредне наста-
ве; професор педагогије са претходно заврше-
ном педагошком академијом или учитељском 
школом; професор педагогије; дипломирани 
педагог, општи смер или смер школске педа-
гогије; дипломирани школски педагог - пси-
холог; професор психологије; дипломирани 
психолог, општи смер или смер школске психо-
логије; дипломирани школски психолог - педа-
гог; дипломирани школско-клинички психолог; 
дипломирани социјални радник, са положеним 
стручним испитом, односно испитом за лиценцу 
у области образовања; дипломирани педагог; 
мастер учитељ; мастер педагог; мастер психо-
лог; дипломирани учитељ - мастер; дипломи-
рани психолог - мастер; дипломирани педа-

гог - мастер; лица која испуњавају услове за 
обављање стручних послова: социјални рад-
ник, дефектолог, логопед и андрагог; лице које 
испуњава услове за наставника основне школе; 
лице које испуњава услове за стручног сарад-
ника основне школе; дипломирани филолог 
опште књижевности и теорије књижевности; 
дипломирани музички педагог; професор педа-
гогије; дипломирани педагог, општи смер или 
смер школске педагогије; дипломирани школ-
ски педагог - психолог; професор психологије; 
дипломирани психолог, општи смер или смер 
школске психологије; дипломирани школски 
психолог - педагог; дипломирани школско-кли-
нички психолог; ице које испуњава услове да 
изводи наставу из предмета страни језик, у 
складу са правилником којим је прописана 
врста образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, дипломирани социјал-
ни радник, са положеним стручним испитом, 
односно испитом за лиценцу у области образо-
вања, дипломирани педагог, професор геогра-
фије, дипломирани географ; лице које испуња-
ва услове да изводи наставу из предмета српски 
језик, у складу са правилником којим је пропи-
сана врста образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, мастер педагог, 
мастер психолог, мастер филолог, мастер про-
фесор језика и књижевности, дипломирани пси-
холог - мастер, дипломирани педагог - мастер, 
мастер географ, дипломирани географ - мас-
тер, мастер професор географије; лице које 
испуњава услове да изводи наставу из пред-
мета историја, у складу са правилником којим 
је прописана врста образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; лица 
која испуњавају услове за обављање стручних 
послова: социјални радник, дефектолог, лого-
пед и андрагог, дипломирани географ - прос-
торни планер; лице које испуњава услове за 
извођење наставе из предмета матерњи језик 
националне мањине, у складу са правилником 
којим је прописана врста образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; 
лице које испуњава услове за извођење наста-
ве из изборног предмета матерњи језик/говор 
националне мањине са елементима националне 
културе, у складу са овим правилником; лице 
које испуњава услове за наставника основне 
школе; лице које испуњава услове за стручног 
сарадника основне школе; дипломирани музич-
ки педагог; лица које испуњавају услове за 
обављање послова стручног сарадника, у скла-
ду са правилником којим је прописан степен и 
врста образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи: професор педагогије, 
дипломирани педагог - општи смер или смер 
школске педагогије, дипломирани школски 
педагог-психолог, дипломирани педагог, мастер 
педагог, дипломирани педагог - мастер. Посе-
бан услов: уколико кандидат нема савладан 
,,Интегрални програм обуке за остваривање 
програма функционалног основног образовања 
одраслих”, у обавези је да исти савлада након 
закључивања уговора о раду у законском року 
од дана организовања обуке од стране Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја.

Референт за финансијско-
административне послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба: да поседују одгова-
рајуће образовање у складу са члановима 140-
143. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број: 88/2017, 
27/2018-други закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника 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 и 2/2020) и то: ИВ степен стру-
чне спреме: економска школа или гимназија.
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ОСТАЛО: за сва радна места: да кандидати 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела противполне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са Законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати су дужни да попуне пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: попуњен и одштампан пријавни 
формулар на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, не старије од 6 месеци; 
доказ да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
(осим кандидата за радно место референт за 
финансијско административне послове), сте-
чено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања 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 бодо-
ва (оригинал или оверена фотокопија потвр-
де - уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педаго-
гије 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 наставник 
обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ 
из казнене евиденције МУП-а (оригинал или 
оверена фотокопија) да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
противполне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са Законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија), не старије 
од 6 месеци; доказ одговарајуће високошкол-
ске установе о познавању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад, уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
не старије од 6 месеци; доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор, избор се врши у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања. 

У поступку одлучивања о избору кандидата, 
кандитати изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Пријаве достави-
ти лично или слати на горенаведену адресу. 
Ближе информације могу се добити код секре-
тара школе, на број телефона: 018/621-724 и 
064/2404666. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
18105 Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звању ванредни 
или редовни професор за ужу 

научну област Русистичка 
лингвистика (Техника превођења и 

Лексикологија руског језика)

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Филозофија (Историја 
савремене филозофије I и Историја 

савремене филозофије II)

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Филозофија (Историја етике I 
и Историја етике II)

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Српска и компаративна 
књижевност (Методика наставе 

књижевности и Читалац и текст у 
савременој настави књижевности)

УСЛОВИ: Услови за стицање звања и засни-
вање радног односа наставника прописани су 
Законом о високом образовању, Правилником 
о поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Нишу 
и Статутом Филозофског факултета у Нишу. 
Конкурс је отворен петнаест (15) дана од дана 
објављивања за избор наставника. Кандидати 
за избор наставника подносе пријаву на кон-
курс у штампаном облику и у електронском 
облику (Wорд верзија, мејл адреса pravna@
filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву преузи-
ма се са wеб портала Факултета http://www.
filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-
izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне 
послове Факултета. Уз пријаву кандидати под-
носе и следећа документа: биографију, библи-
ографију, радове, оверене фотокопије диплома 
о завршеним нивоима студија, оверену фото-
копију дипломе о стеченом научном степену 
доктора наука или уверење о докторирању 
(оригинал или оверена фотокопија), потврду 
о најмање три године педагошког искуства у 
високошколској установи, уверење надлежне 
полицијске управе да против њих није изрече-
на правноснажна пресуда за кривична дела из 
члана 72. став 4. Закона о високом образовању 
и попуњен, одштампан и потписан образац о 
испуњавању услова за избор у звање настав-
ника који се налази на wеб порталу Универзи-
тета у Нишу www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање 
обрасца неопходно је да кандидат има корис-
нички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кан-
дидат нема кориснички налог потребно је да се 
јави Служби за опште и правне послове Фило-
зофског факултета у Нишу (pravna@filfak.ni.ac.
rs). Конкурсни материјал може се доставити и у 
електронској форми. Неблаговремено приспеле 
пријаве и пријаве без комплетне документације 
неће бити разматране.

ОШ „БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ”
18000 Ниш, Бубањских хероја 1

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни и 10/2019 и 6/2020): да имају одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. Став 1 
Закона; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма (доказ се доставља при закључењу угово-
ра о раду); да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складуса законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Послове наставни-
ка разредне наставе може да обавља лице 
које испуњава услове прописане чланом 139. 
и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони 
и 10/2019 и 6/2020) и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/19), које је стекло одговарајуће 
високо образовање и стручно звање: профе-
сор разредне наставе; професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом; професер разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу; 
мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; 
професор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани-мас-
тер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из раз-
војно-педагошких предмета.

Чистачица

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019); да има 
основно образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ се доставља при закључењу 
уговора о раду); да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.
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Наука и образовање

ОСТАЛО: кандидати су дужни да доставе: 
пријавни формулар доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, не ста-
рију од 6 месеци (кандидати који су завршили 
други степен, достављају и диплому са основ-
них академских студија); уверење о неосуђи-
ваности (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију); кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику доставља доказ о 
знању српског језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад; ЦВ са личним мејлом, 
адресом и бројем телефона. Пријаве слати на 
горенаведену адресу или предати непосредно 
у секретаријату школе, у коверти са назнаком: 
„Конкурс за пријем у радни однос” у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Вршиће 
се и предходна провера психофизичких способ-
ности кандидата од стране Националне служ-
бе за запошљавање у Нишу. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 
ГАБРОВАЦ

18000 Ниш, Победе 72

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос, ради обављања послова 
библиотекара може бити примљен кандидат који 
испуњава услове прописане чланом 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то: да има одговорајуће образовање 
- према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадник у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да има 
држављанство РС; да има психичку, физичку и 
здраствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминатнорно пона-
шање; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад. Уз пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати су дужни да приложе одговарајућу доку-
ментацију којом доказују испуњеност прописа-
них услова, и то: кратку биографију (ЦВ); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци, оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење о неосуђиваности 
(не старије од шест месеци, оригинал или ове-
рену фотокопију); лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (доказ подноси изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду); доказ о 
знању српског језика подносе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а конкурсну документацију 

заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурсну комисију”. 
Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу је секретар школе, тел. 018/536728.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
18207 Малча

Педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос, ради обављања посло-
ва педагога може бити примљен кандидат који 
испуњава услове прописане чланом 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то: да има одговорајуће образовање 
- према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадник у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 
да има држављанство РС; да има психичку, 
физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном 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 при-
мање 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминатнорно понашање; да зна 
српски језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад. Уз пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документацију 
којом доказују испуњеност прописаних услова, 
и то: кратку биографију (ЦВ); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству (не ста-
рије од шест месеци, оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о неосуђиваности (не 
старије од шест месеци, оригинал или овере-
ну фотокопију); лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (доказ подноси изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду); доказ о знању 
српског језика подносе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а конкурсну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурсну коми-
сију”. Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу је секретар школе, тел. 018/4661234.

ОШ „МИЛАН РАКИЋ”
18209 Медошевац, Димитрија Туцовића 50

Наставник математике

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни и 10/2019 и 6/2020): да имају одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. Став 1 
Закона; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма (доказ се доставља при закључењу угово-
ра о раду); да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за 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, 
безобзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складуса законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Послове наставника математике може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. 
закони и 10/2019 и 6/2020) и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них 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 11/19), које је стекло одговарајуће 
високо образовање и стручно звање:профе-
сор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене, дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар - информатичар, професор мате-
матике и рачунарства, дипломирани мате-
матичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани мате-
матичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор мате-
матике и физике, мастер професор математи-
ке и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математи-
ке-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичар - професор мате-
матике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом Основи геометрије), 
професор хемије - математике, професор гео-
графије - математике, професор физике - мате-
матике, професор биологије - математике, 
професор математике - теоријско усмерење, 
професор математике - теоријски смер, дипло-
мирани математичар и информатичар, дипло-
мирани математичар - механичар, мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ 
из развојно-педагошких предмета. Кандидати 
су дужни да доставе: пријавни формулар дос-
тупан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању (кандидати који су завршили други степен, 
достављају и диплому са основних академских 
студија); уверење о неосуђиваности (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); Кандидат који није стекао 
образовање на српском језику доставља доказ 
о знању српског језика на коме се изводи обра-
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зовно-васпитни рад. Кандидати су у обавези да 
пријаву на конкурс изврше на пријавном форму-
лару који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Пријавни формулар, заједно са 
потребном документацијом, кандидати подносе 
лично или поштом на горенаведену адресу. Рок 
за пријаву: 8 дана. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 
10/2019 и 6/2020): да имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140. Став 1 Закона; 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ се 
доставља при закључењу уговора о раду); да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, безобзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складуса законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Послове 
наставника разредне наставе може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чланом 
139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019 
и 6/2020) и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/19), које 
је стекло одговарајуће високо образовање и 
стручно звање: професор разредне наставе, 
професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском шко-
лом, професер разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипло-
мирани учитељ - мастер, професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер треба да поседују 
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких пред-
мета. Кандидати су дужни да доставе: пријавни 
формулар доступан на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању (кандидати који су завршили 
други степен, достављају и диплому са основ-
них академских студија); уверење о неосуђива-
ности (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију). Кандидат 
који није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ о знању српског језика на коме 
се изводи образовно - васпитни рад. Кандидати 
су у обавези да пријаву на конкурс изврше на 
пријавном формулару који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Пријавни форму-
лар, заједно са потребном документацијом, кан-
дидати подносе лично или поштом на горенаве-
дену адресу, у коверти са назнаком: „Конкурс за 
пријем у радни однос” у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Вршиће се и предходна 
провера психофизичких способности кандидата 

од стране Националне службе за запошљавање 
у Нишу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОШ „ПРВИ МАЈ”
18211 Трупале, Железничка бб

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор педагогије, дипломирани 
педагог-општи смер или смер школске педаго-
гије, дипломирани школски педагог-психолог, 
дипломирани педагог, мастер педагог, дипло-
мирани педагог-мастер. Рок за подношење 
пријава за радно место наставника разредне 
наставе је 8 дана од дана објављивања. Уз 
пријаву кандидати су дужни да поднесу ори-
гинал или оверену фотокопију следеће доку-
ментације: дипломе о стеченом образовању; 
уверења да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; уве-
рења о држављанству; доказе о испуњености 
услова из чл. 140 и чл. 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
27/2018 (II) - други закон и 10/2019). Кандида-
ти су у обавези да пријаву на конкурс изврше 
на пријавном формулару који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Пријавни 
формулар, заједно са потребном документа-
цијом, кандидати подносе лично или поштом на 
горенаведену адресу. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити разматране.

ОШ „ПРВИ МАЈ”
18211 Трупале
Железничка бб

Обавештење о продужењу рока за 
подношење пријава на конкурс

Продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс, обустављеног услед ванредног стања, 
а објављеног 11.03.2020. године у публикацији 
„Послови”. Рок за пријаву и доставу докумена-
ције је 4 дана од дана објављивања овог оба-
вештења.

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ

18000 Ниш, Чарнојевића 10а

У конкурсу Факултета заштите на раду у Нишу 
за избор у звање и заснивање радног односа 
са пуним радним временом једног наставника 
у звање редовни професор на неодређено вре-
ме или ванредни професор на одређено време, 
објављеном дана 27. 05. 2020. године, врши се 
следећа исправка у делу уже научне области, 
тако што уместо текста: „Управљање квалитетом 
рада и животне средине”, треба да стоји: „Упра-
вљање квалитетом радне и животне средине”. У 
осталом делу текста конкурс остаје непромењен. 
Рок за пријављивање кандидата од 15 дана 
почиње да тече од дана објављивања исправке 
конкурса у публикацији „Послови”.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ”
Рибариће, 36309 Тутин

тел. 020/821-110

1. Педагог
са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање и да испуњава одређене 
услове, у складу са чланом 139. и чланом 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, држављанство Републике Србије, 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног 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, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
психичку, физичку и здраствену способност 
за рад са децом и ученицима. Конкурс остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови”. Кандидати уз пријаву подносе сле-
дећа документа: краћу биографију са адресом 
и контакт телефон, доказ о стручној спреми; 
попуњен пријавни формулар (налази се на 
интернет страници Министарства), уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; уверење да лице није кажњавано или 
осуђивано (за дела која су наведена); уврење 
да се неводи кривични поступак и истрага, 
доказ (уверење - сертификат) да зна српски 
језик и језик на ком се остварује образов-
ни-васпитни рад, а обавезно доставити (важи 
за наставнике и стручне сараднике): доказ да 
кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (потвр-
ду, уверење и сл.) из члана 142. става 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(од најмање 30 бодова, у складу са европским 
системом преноса бодова). Предвиђена је прет-
ходна психолошка процена способности канди-
дата за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Лекар-
ско уверење кандидати достављају приликом 
закључивања уговора о раду. Пријаве са доку-
ментацијом (оверене фотокопије или оргинали) 
слати на адресу: ОШ „Меша Селимовић”, 36309 
Рибариће. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Ближе информације могу 
се добити путем телефона: 020/821-110. 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА  
„ДВА ХЕРОЈА”

36300 Нови Пазар, Радничка/Косанчићева бб 
тел. 020/381-447

Наставник физике
за 65,43% радног времена

Наставник здраствене неге и 
рехабилитације

53% радног времена

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), тре-
ба да испуњава и посебне услове пописане 
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чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, доносно да: 1. име одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања које је стечено: а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета и студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије дугог степена 
које комбинује целине одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; б) на основима студијама у трајању 
од најмање четири године, по пописама који су 
уређивали високо образовање до 10. Септем-
бра 2005. године, у скалду са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника из 
опште образовних предмета, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада здраство и социјална зашти-
та је образовање у подручју рада Здравства и 
социјална заштита; За радно место наставника 
физике: професор физике, дипломирани физи-
чар, дипломрани астрофизичар, дипл. инжењер 
физике, смер индустрјска физика, дипл. физи-
чар за општу физику, дипл. физичар за при-
мењену физику, професор физике за средњу 
шолу, дипл. физичар - истраживач, дипл. физи-
чар за за теоријску и експерименталну физику, 
дипл. физичар за примењену физику и инфор-
матику, дипл. физичар медицинске физике, 
дипл. професор физике - мастер, дипл. физи-
чар - мастер, дипл. физичар - мастер физике 
метерологије, дипл. физичар - мастер физике 
- астрономије, дипл. физичар - мастер медицин-
ске физике, дипл. професор физике - хемије - 
мастер, дипл. професор физике -информатике 
- мастер, дипл. физичар -проф. физике - мас-
тер, дипл. физичар - професор физике - мастер, 
дипл. физичар - теоријска и експериментална 
физика - мастер, дипл. физичар - примењена 
и компјутерска физика - мастер, дипл. физичар 
- примињена физика и информатика - мастер, 
мастер физичар, мастер професор физике. За 
радно место наставник здраствене неге и реха-
билитације: виши физиотерапеутски техничар, 
струковни терапеут, струковни физиотерапеут, 
специјалиста струковни физиотерапеут, лице 
треба да има преходно стечено средње образо-
вање у подручју рада за Здравство и социјална 
заштита; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслова 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита: за кривична дела из групе кривична дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштитићеним међународним правом без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије 5. да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат треба да доставе попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министрарства просвете, науке 
и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs), оригинал или оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о траженој врсти и степену струч-
не спреме, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о претходно стеченом средњем обра-
зовању у подручију рада Здравство и социјал-
на заштита, оригинал или оверену фотокопију 
уверење о држављањсву Републике Србије; 
доказ о испуњавању услова из члана 139. став 

1. тачка 5. Закона о основима система образо-
вања и васпитања односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија) - српски 
језик; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења (извода из казнене евидеције) Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3) Закон о основама система 
образовања и васпитања. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани канди-
дат пре закљчању уговора о раду. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом у Националну службу за запошљавање 
Нови Пазар. Рок за подношење пријаве на кон-
курс је 8 (осам) дана од дана објављивања у 
новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Пријаве на 
конкурс уз потребну документацију и краћу 
биографију, заинтересовани кандидати могу 
доставити лично или поштом на горе наведе-
ну адресу. Ближе информације могу се добити 
на број телефона 020/381-447. 2. Да има пси-
хичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није суђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безуслова 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 радоскривнуће, за кривична дела 
примање или давање мита: за кривична дела 
из групе кривична дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштитићеним међународ-
ним правом без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат треба да доставе 
попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министрарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs), оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о траженој врсти и 
степену стручне спреме, оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о претходно стеченом 
средњем образовању у подручју рада Здрав-
ство и социјална заштита, оригинал или овере-
ну фотокопију уверење о држављањсву Репу-
блике Србије; доказ о испуњавању услова из 
члана 139. став 1. тачка 5. Закона о основима 
система образовања и васпитања, односно да 
је лице стекло средње, више или високо обра-
зовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија) - 
српски језик; оригинал или оверена фотокопија 
уверења (извода из казнене евидеције) Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3) Закон о основама система 
образовања и васпитања. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани канди-
дат пре закљчању уговора о раду. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом у Националну службу за запошљавање 
Нови Пазар. Рок за подношење пријаве на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у новинама 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс 
уз потребну документацију и краћу биографију, 

заинтересовани кандидати могу доставити лич-
но или поштом на горе наведену адресу. Ближе 
информације могу се добити на број телефона: 
020/381-447. 

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
36300 Нови Пазар, Трнава бб

тел. 020/385-728

Наставник музичке културе
са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове 
за пријем у радни однос утврђене чланом 139. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („ Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 
55/2013, 35/2015, 88/17, 27/2018 - др. закони 
10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/2020) и то ако 
1) имају одговарајуће образовање; 2) имају пси-
хичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3) нису осуђивани пра-
воснажном 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 при-
мање 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 санк-
цију и за које није у складу са законом утврђено 
дискиминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Услови из става 1 члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају у току рада. Доказ о испуњености 
услова из става 1. тачке 1), 3) и 5) члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања саставни су део пријаве на конкурс, а 
из става 1 тачке 2. овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Прпописани степен 
и врста обарзовања У погледу степена и врсте 
образовања, потребно је да кандидати имају 
одговарајуће високо образовање, сходно чла-
ну 140 и образовање сходно члану 142 ст. 1 
Закона основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 27/2018 - др. закони 
и 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) као и 
степен и врсту образовања сходно Правилни-
ку о степену и врсти обрзовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС”, број 11/12) и Правилника о 
организацији и систематизацији радних места у 
ОШ „Ђура Јакшић” Трнава број 152 од 08. 03. 
2018. год. чије одредбе нису у супротности са 
Правилником. Рок за доставу пријаве на конкурс 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у листу „Послови”. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су у обавези доставити: 1) 
оригинал или оверену копију дипломе, односно 
уверење којим се доказује одговарајуће високо 
образовање, 2) оригинал уверење о држављан-
ству, не старије од шест месеци, 3) оригинал 
извод из МК рођених, не старије од шест месе-
ци. Одговарајући доказ (потврда, уверење или 
друга исправа коју издаје надлежна високош-
колска установа) којим се доказује да кандидат 
има 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, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, сходно члану 
142 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 27/2018 
- др. закон и 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
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6/2020). Одговарајући доказ којим се доказује 
познавање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, сходно члану 139 става 1 тач-
ка 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 27/2018 - др. 
закон и 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020). 
Пријаве са потребним документима слати на 
горе наведену адресу са ознаком” За конкурс” 
или лично доставити управи школе. Кандидати 
који не испуњавају услове конкурса у погледу 
прописаног степена и врсте образовања, одго-
варајућег високог образовања и прописаног 
занимања (стручног назива) и чије пријаве буду 
непотпуне (не садрже сва тражена документа 
прписана конкурсом) и неблаговремене, неће се 
исте пријаве (молбе) за пријем у радни однос 
примати, односно узимати у разматрање прили-
ком одлучивања о пријему у радни однос. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

тел. 020/321-048

Наставник рачунарства  
и информатике

Наставник физичког васпитања

Наставник практичне наставе - 
инструктор вожње

Наставник економске групе 
предмета

за 62% норме часова

Наставник практичне наставе за 
подручје рада Саобраћај

за 80% норме часова

Библиотекар
за 50% норме часова

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене 

одсутног заполеног преко 60 дана,  
до повратка запослене са породиљског 

одсуства за 15% норме часова

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
до повратка запослене са породиљског 

одсуства, за 30% норме часова

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено 
лице, под условом прописаним законом и ако: 
1) да имају одговарајуће образовање по Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама, 2) да имају физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 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 дискиминаторно понашање, 
4) да има држављанство Републике Србије, 5) 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз одштампан приме-
рак пријемног формулара који је прописан на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, кандидати су дужни да доставе сле-
дећу документацију: 1. доказ о стручној спреми 

- диплома, оригинал или оверена фотокопија, 2. 
извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверена фотокопија, 3. уверење о држављан-
ству, оригинал или оверена фотокопија, 4. 
доказ о познавању језика на коме се обавља 
образовно-васпитни рад, 5. уверење да канидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139 став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
6. доказ да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова или доказ о положеном испиту за лицен-
цу - за оне кандидате који ово образовање 
поседују. Напомена: лекарско уверење канди-
дат прилаже пре закључења уговора о раду. 
Пријаве са потпуном документацијом доставити 
на горе наведену адресу. Конкурс остаје отво-
рен осам дана од дана оглашавања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрити. 
Контакт телефона: 020/321-048. 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
36300 Нови Пазар, Ослобођења 39

тел. 020/336-991

Наставник гитаре

Административни радник

Чистачица
50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 139, 140 и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020). Степен и 
врста образовања мора бити у складу са чланом 
2. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13, 
2/17, 9/19 и 1/20) и Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова Школи 
за основно музичко образовање и васпитање” 
Стеван Мокрањац”, Нови Пазар број 1122/1 од 
02. 04. 2018. године. Кандидат мора: 1) да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик. За 
радно место административни радник потребна 
је завршена средња економска школа (IV сте-
пен стручне спреме) или гимназија, а за радно 
место чистачица, од стручне спреме, потребна 
је диплома о завршеном основном образовању. 
У поступку одлучивања о избору кандидата 
комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
врши ужи избор кандидата које у складу са Зако-
ном упућује на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана добијања резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученици-
ма, сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-

вор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од 
обављеног разговора са кандидатима. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен фор-
мулар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз попуњен пријавни формулар, поред 
радне биографије, кандидати, у оригиналу или 
овереној фотокопији, прилажу:- диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, са исправом 
коју издаје високошколска установа, а којом 
кандидат доказује да је стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина сагласно члану 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања: - доказ о нео-
суђиваности за кривична дела и о непостојању 
дискриминаторног понашања сагласно члану 
139. ст. 1. тач. 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (извод из казнене 
евиденције МУП-а Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), уверење о држављанству репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци): извод из 
матичне књиге рођених:- доказ о знању српског 
језика који на српском језику нису стекли одго-
варајуће образовање: Пре закључења уговора 
о раду, кандидати подносе доказ о испуњености 
услова из члана 139. ст. 1. тач. 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (да имају 
психолошку, физичку и здравствену способност 
за рад са адецом и ученицима). Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве доставити лично 
или путем поште на горе наведену адресу. 

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО”
36300 Нови Пазар, Ослобођења 103

тел. 020/316-867

Наставник биологије
са 50% радног времена, настава на 

босанском и српском језику

Наставник информатике и 
рачунарства и технике и технологије

са 50% радног времена, настава на 
српском и босанском језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове про-
писане законом: одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 139. 140 и 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 
и 6/2020) које је стекао на: 1. студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2) студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мутидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
2. на основним студијама у тајању од најмање 
четри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1. тачка 1) подтачка 2 мора да 
има завршене студије првог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Да има обавезно 
образовање у складу са чланом 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
образовање у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 
11/16 и 3/17, 13/2018 и 11/2019), да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републике 
Србије; да лице није осуђивано правоснажном 
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пресудом за кривично дело за која је изречена 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривичма дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања и давање мита; за кри-
вично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
одним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља установи. Уз пријаву на конкурс потребно 
је поднети следећа документа: доказ о поседо-
вању одговарајућег образовања (диплома ори-
гинал или оверена копија или уверење уколико 
није издата диплома), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија, не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија не старији од 6 месе-
ци), уверење о неосуђиваности из МУП-а и суда 
(не старије од 6 месеци), доказ о знању српског 
језика и језика на ком се остварује образовно 
васпитни рад. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду. Доказ о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких диципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи у складу са 
европским системом преноса бодова (кандидат 
који је у току студија положио испите из педа-
гоггије и психологије или је положио стручни 
испит односно испит за лиценцу сматра се да 
има образовање из наведених дисциплина и 
потребно је да приложи доказ о томе). Образо-
вање је наставник, стручни сарадник обавезан 
да стекне у року од једне а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос као услов за 
полагање испита за лиценцу - оригинал или 
оверена копија. Кандидат је дужан да попуни 
формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs) и потребну документацију заједно 
са одштампним пријавним формуларом достави 
школи на адресу: ОШ „Рифат Бурџовић Тршо” 
у Новом Пазару, Ослобођења 103, Нови Пазар. 
За додатне информације обратити се на број 
020/316-867. Рок за пријављивање на конкурс 
је осам (8) дана од дана објављивања у листу 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА „РИФАТ 
БУРЏЕВИЋ ТРШО”

36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

Наставник српског  
и босанског језика

у издвојеном одељењу у Долову,  
61% норме

Наставник српског и босанског 
језика

у матичној школи, 50% норме

Наставник географије
у матичној школи, 55% норме

Психолог
у матичној школи у Тутину, 50% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидат треба да испуњава и 
услове предвиђене чланом 139. до 142. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања и услове из Правилника о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника у 
основној школи. Потребна документација: 1. 
одговарајуће образовање, 2. психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима, 3. потврда да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, за коју није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 4 
уверење о држављанству, 5. зна српски језик, 
ако се образовно-васпитни рад остварује на 
језику националне мањине осим услова из ста-
ва 1. члана 139. лице мора да има и доказ о 
знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Услове из става 1. овог члана 
доказује се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тачка 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. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РС, који зајед-
но са потребном документацијом достављају 
школи у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе 
запошљавања „Послови” на адресу: ОШ „Рифат 
Бурџовић Тршо” Тутин, Његошева 15. Кандида-
ти ће бити писмено обавештени о избору у року 
од 8 дана од дана доношења одлуке о пријему. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО”

36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

Помоћни радник
у издвојеном одељењу у Липици,  

50% норме

Ложач
у матичној школи у Тутину, 50% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидат треба да испуњава 
и услове предвиђене Правилником о систе-
матизацији радних места у школи. Потребна 
документација: 1. одговарајуће образовање, 
основно образовање; 2. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; 3. потврда да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, за коју није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 4. 
уверење о држављанству. Услове из става 1. 

овог члана доказује се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1. тачка 1. 3. овог 
члана саставни су део пријаве на конкурс а 
доказ из става 1. тачка 2. овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РС, који зајед-
но са потребном документацијом достављају 
школи у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе 
запошљавања „Послови” на адресу: ОШ „Рифат 
Бурџовић Тршо” Тутин, Његошева 15. Кандида-
ти ће бити писмено обавештени о избору у року 
од 8 дана од дана доношења одлуке о пријему. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. 

ОШ „БРАТСТВО”
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанин 50

тел. 064/187-5302

Наставник физичког и здраственог 
васпитања

са 80% радног времена, настава на 
српском и босанском језику

Наставник српског и босанског 
језика

са 80% радног времена, настава на 
српском и босанском језику

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају 
услове у складу са чланом 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: 
да има одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони 10/2019 и 6/20) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалси-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог 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 који комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четри године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
ставе 1. тачка 1) подтачка 2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; да испуњава 
услове у погледу степена и врсте стручне спре-
ме прописане 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, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); да има пси-
хичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затовра у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици; одузимање малолетног 
лица, запуштење и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће; за кривична дела при-
мања или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићенох међинарод-
ним 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 коме се сотварује образов-
но-васпити рад. Уз пријаву на конкурс потреб-
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но је поднети и следећа документа: доказ о 
поседовању одговарајућег образовања (дипло-
ма - оригинал или оверена копија или уве-
рење уколико није издата диплома), уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија) 
не старије од шест месеци, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
уверење о неосуђиваности из МУП-а, не старије 
од 6 месеци; доказ о знању српскога језика и 
језика на ком се осварује образовно-васпитни 
рад, знање српског и босанског језика канди-
дат доказује стеченим средњим, вишим или 
високим образовањем на српском и босанском 
језику или потврдом о положеном испиту из тог 
језика по програм одговарајуће високошколске 
установе, доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви 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 уста-
нови у складу са Европским системом преноса 
бодова у скалду са чланом 142. став 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(кандидат који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит односно испит за лиценцу сматра 
се да има образовање из наведених дисциплина 
и потребно је да приложи доказ о томе) - ори-
гинал или оверена копија. Кандидат који нема 
ово образовање, обавезан да га стекне у року 
од једне године, а највише две године од дана 
пријема у радни опднос као услов за полагање 
испита за лиценцу. Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здраствене способности за рад са 
ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је осам 
(8) дана од дана објављивања у листу „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Кандидат је дужан 
да попуни формулар за пријем у радни однос 
у установи образовања и васпитања који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs) и потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријамним фор-
муларом доставља школи на горе наведену 
адресу. За додатне информације обратите се 
секретару школе. 

ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ”
36300 Нови Пазар, Дубровачка 408

тел. 020/5335-200

Наставник разредне наставе
настава на босанском језику

3 извршиоца

Наставник српског  
и босанског језика

настава на босанском језику
2 извршиоца

Наставник српског и босанског 
језика

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства, 

настава на босанском језику
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове про-
писане законом: одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 139, 140, 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19, 6/2020), које је стекао: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) студије другог степена из нау-
чне; односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; студије дру-

гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мутидисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005 године. Лице из 
ставе 1. тачка1) подтачка 2) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне односно 
стручне области за одговарајући предмет, одн-
соно групу предмета; да има обавезно образо-
вање у складу са чланом 142. Закона основама 
система образовања и васпитања и образовање 
у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 3/17, 
13/1 и 11/19). Кандидат мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на 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; држављанство 
РС; доказ да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примања и давања мита; за кривич-
на 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 кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља установи. Уз пријаву на кон-
курс потребно је поднети следећа документа: 
доказ о поседовању одговарајућег образовања 
(диплома оригинал или оверен препис дипломе 
о завршеном образовању или уверење уколи-
ко није издата диплома); исправа коју издаје 
високошколска установа а којом доказује да 
је стекао образовање из психолошких и мето-
дичких дисциплина или доказ из високошкол-
ске установе да су у току студија положили 
испите из педагогије и психологије; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија не 
старије од шест месеци); извод из МКР (ори-
гинал или оверена копија не старије од шест 
месеци); уверење о неосуђиваности неосуђи-
ваности из МУП-а и СУД-а (не старије од шест 
месеци); одговарајући доказ којим се доказује 
знање српског језика и језика на ком се оства-
рује образовно васпитни рад (босански језик) 
сходно члану 141. Закона о основама система 
образовања и васпитања; доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са ученицима подноси се пре закљу-
чивања уговора о раду. Кандидат је дужан да 
попуни формулар за пријем у радни однос у 
установ образовања и васпитања који се нала-
зи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs) и потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним формуларом 
доставља школи на горе наведену адресу. У 
поступку одлучивања о избору наставника, 
директор ће извршити ужи избор кандидата 
који ће бити упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима. Пси-

холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима врши служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. 
О времену и месту провере изабрани кандидати 
биће накнадно обавештени. Рок за пријављи-
вање је осам (8) дана од дана објављивања у 
листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматање. 

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб

тел. 020/385-710, 020/385-709

Наставник српског/босанског језика

Наставник немачког језика
са 87% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
и то: предвиђени чланом 139, 140, 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019). У радни однос могу 
бити примљена лица која испуњавају одређене 
услове: поседују одговарајуће образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог 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 који комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, при чему да 
има завшене студије првог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четри године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Канди-
дат мора да има: 1. одговарајуће образовање, 
2. има психичку, физичку и здраствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безуусловна казна 
затовра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици; оду-
зимање малолетног лица, запуштење и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће; 
за кривична дела примања или давање мита; за 
кривично дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћања и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик (босански) на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви 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 улова из 
става 1. тачка 1) 3) 5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а докази из става 1. тачка 2. овога 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Обавезно образовање лица из члана 140. 
овога закона је и образовање из психолошких 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
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након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих је по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља установи са потребном 
документацијом. Провера психофизичке спо-
собности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана 
објављивања у листу „Послови”. Пријаве слати 
на адресу на горе наведену адресу. 

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

тел. 020/320-417

Наставник биологије
са 50% норме, настава на српском и 

босанском језику

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020) и то ако: 1) имају одгова-
рајуће образовање 2) имају психичку, физичку 
и здраствену спосбност са децом и ученицима 
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвоа у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лицаили родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом 
без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није у складу са законом утврђено дис-
киминаторно понашање, 4. има држављанство 
Републике Србије, 5. зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из става 1. члана 139. Закона о основа-
ма система овразовања и васпитања доказују 
се приликом пријема у радни однос и рпове-
равају у току рада. Доказ о ипуњености услова 
из став 1. тачке 1, 3. и 5. члана 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 
1. тачка 2. овог члана пре закључивања угоо-
вра о раду. Рок за доставу пријава на конкурс 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у листу” Послови”. За распи-
сивање конкурса за ово радно место директор 
је донео одлуку и на основу Закључка комисије 
за ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава, Закљу-
чак комисије 51 број 112-2325/2020 од 13. 05. 
2020. године. Потребна документа: Кандидати 
треба да доставе: пријаву на конкурс са основ-
ним биографским подацима (за заснивање рад-
ног односа, својеручно потписана); одштам-
пан и попуњен формулар преузет са званичне 
инетернет 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. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су у обавези доставити: 1. ориги-
нал или оверену копију дипломе, односно уве-
рење, којим докаује одговарајуће високо обра-
зовање; 2. оригинал уверење о држављанству 
не старије од шест месеци; 3. оригинал извод 
из матичне књиге рођених не старије од шест 
месеци; 4. одговарајући доказ којим се доказује 
познавање језика на коме се оставрује образов-

но-васпитни рад (познавање српског и босан-
ског језика) сходно члану 139 став 1 тачке 5 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020); 5. Уверење 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолоетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискиминаторно 
понашање. Пријаве са потребним документима 
слати на горе наведену адресу са ознаком „За 
конкурс” или лично доставити управи школе. 
Кандидат који не испуњава услове конкурса у 
погледу прописаног степена и врсти образо-
вања, и прописаног занимања (стручног нази-
ва) и чије пријаве буду непотпуне (не садрже 
сва тражена документа прописана конкурсном) 
и неблаговремене, неће се исте пријаве (мол-
бе) за пријем у радни однос примати, односно 
узимати у разматрање приликом одлучивања о 
пријему у радни однос. Информације поводом 
конкурса могу се добити на горе наведни број 
телефона. 

ОШ „МУР” НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Мур бб

тел. 020/383-130

Наставник српског и босанског 
језика

са 50% од пуне норме 

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове 
за пријем у радни однос утврђене чланом 139. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 
и 10/19), и то да: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетмог лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 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 дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови за пријем у рад-
ни однос доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Доказ 
да кандидат има одговарајуће образовање, да 
није осуђивано правоснажном пресудом да има 
држављанство Републике Србије и да зна срп-
ски и босански језик морају бити саставни део 
пријаве на конкурс. Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здраствене способности за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључи-
вања уговора о раду. Наставник мора имати 
образовање сходу члану 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 2718 и 10/19). Знање 
српског и босанског језика кандидат доказује 
стеченим средњим, вишим или високим обра-
зовањем на српском и босанском језику или да 
је каднидат положио испит наведених језика по 

програму одговарајуће високошколске устано-
ве, сходу члану 141. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник” РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19). Прописани 
степен и врста образовања: У погледу степе-
на и врсте образовања, потребно је да канди-
дати имају одговарајући степен и врсту обра-
зовања, сходно Правилнику о степену и врсти 
образовања насравника 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), и Правил-
ника о организацији и систематизацији радник 
места у ОШ „МУР” Нови Пазар број 424/1 од 30. 
08. 2019. године чије одредбе нису у супрот-
ности са Правилником. Рок за доставу пријава 
на конкурс је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања у листу” Посло-
ви”. Уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс 
потребно је доставити документа: 1. оригинал 
или оверену копију дипломе, односно уверење, 
којим доказује одговарајуће образовање; 2. 
оригинал уверење о држављанству; 3. доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна у трајању најмање три месеца, као ми за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица или родоскрнуће, за кривич-
на дела примања или давања мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. одговарајући 
доказ којим се доказује знање српског језика и 
босанског језика, сходно члану 141. Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе сачињене на основу члана 154. 
став 6. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17). 
Разговор се обавља у циљу процене познавања 
струке и послова прописаних наставним планом 
и програмом за радно место за које је кандидат 
конкурисао; процене професионалних карак-
теристика, вештине комуницирања, ставова и 
мотивације кандидата за рад у школи, додатно 
знање и вештине. Пријаве и пријавни формулар 
који кандидат попуњава са сајта Министарства 
и потребним документима слати на горе наве-
дену адресу, са ознаком „За конкурс”, или лич-
но доставити управи школе. Кандидати који не 
испуњавају услове конкурса у погледу прописа-
ног степена и врсте образовања, одговарајућег 
високог образовања, прописаног занимања 
(стручног назива), пријаве коју буду непотпу-
не (не садрже све захтеване доакзе о испуње-
ности услова конкурса) и неблаговремене, неће 
се узимати у разматрање приликом одлучивање 
приликом одлучивања о пријему у радни однос. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију (доказе) заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају горе на наведену адресу.

ОШ „ХАЛИФА БИН ЗАЈИД  
АЛ НАХЈАН” НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Дојевиће бб

тел. 020/361-633

Ложач парних котлова
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду, као и посеб-
не услове прописане чланом 139. Закона о 
основамна система опбразовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником 
о систематизацији радних места у ОШ „Халифа 
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бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће бб, од 28. 2. 2018. 
године, односно да има стечено одговарајуће 
образовање: заљвршену средњу школу трећи 
или четврти степен; положен стручни испит 
за руковаоца парних котлова; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад; 
држављаство Републике Србије. Да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична дела 
за која је изречена казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетно 
глица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања и давања мита; за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међунаодним пра-
вом,без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање. Да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад; кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним фолмуларом доставља устано-
ви; уз пријаву на конкурс потребно је поднети 
следећа документа: доказ о поседовању одго-
варајућег образовања (диплома оригинал или 
оверена копија или уверење уколико није изда-
та диплома). Уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена копија, не старије од 6 месе-
ци). Извод из матичне књиге рођених (оргинал 
или оверена копија не старији од 6 месеци), 
уверење о неосуђиваности из МУП-а и Суд-а 
(не старије од 6 месеци). Доказ о поседовању 
психичке,физичке и здравствене способности 
за рад са ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Кандидат је дужан да попу-
ни формулар за пријем у радни однос у уста-
нови образовања и васпитања који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете,науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs) и потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тави школи на адресу: ОШ „Халифа бин Заид 
Ал Нахјан” Дојевиће, Дојевиће бб, 36300 Нови 
Пазар. За додатне информације обратити се на 
број 020/361-633. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс 
остаје отворен осам дана од дана објављивања 
у листу „Послови”

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА  
И КОЖЕ НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/312-799

Насатавник српског језика
3 извршиоца

Наставник практичне наставе - 
текстил

2 извршиоца

Помоћни радник
2 извршиоца

Наставник физичког васпитања

Наставник информатике

Наставник математике
за 81% норме часова

Наставник грађевинске групе 
предмета

Помоћни наставник у практичној 
настави и вежбама у подручју рада 

Текстилства и кожарства
4 извршиоца

Административни радник
за 50% норме 

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице, под условом прописаним Законом и 
ако: 1)има одговарајуће образовање по Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и пооћних наставника у 
стручним школама, 2) има психичку, физичку и 
здраствену спосбност за рад са децом и учени-
цима 3)није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвоа у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолоетног лицаили родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међунардоним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање, 4) има држављан-
ство Републике Србије, 5) зна језик на коме се 
остварује образовно - васпитни рад (српски и 
босански). Рок за доставу пријава на конкурс 
је 8 дана од дана оглашавања. Уз одштампани 
примерак пријемног формулара који је пропи-
сан на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, кандидати су дужни да доставе 
следећу документацију: 1) доказ о стручној 
спреми - диплома, оригинаил или оверена 
фотокопија; 2) уверење о држављанству, ори-
гинал или оверена фотокопија 3) извод из МК 
рођених, оригинал или оверена фотокопија; 4) 
доказ о познавању језика на коме се обавља 
образовно васпитни рад, однсно знање српског 
и босанског језика кандидат доказује стеченим 
средњим, вишим или високим образовањем 
на српском и босанском језику или да је кан-
дидат положио испит из наведених језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве, у складу са чланом 141. Закона о основама 
система образовања и васпитања; 5) уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139. став 1 
тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања; 6. доказ да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова или доказ о поло-
женом испиту за лиценцу за оне кандидате који 
ово образовање поседују. Лекарско уверење 
кандидат прилаже пре закључуивања уговора 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Информације се могу добити 
и на горе наведени број телефона. Пријаве сла-
ти на горе наведену адресу.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАНА ПОПОВИЋ”

21000 Нови Сад, Раваничка 2
тел. 021/450-656

Обавештење о продужењу рока за подношење 
пријава за конкурс на основу инструкције 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Продужава се рок за подношење прија-
ва на конкурс објављен дана 18.03.2020. годи-
не у публикацији „Послови”, за пријем у радни 
однос на неодређено време, на радна места 
наставника разредне наставе, пуно радно вре-
ме, 1 извршилац и наставника биологије 70% 
непуно радно време, један извршилац. Рок за 
подношење пријава на конкурс продужава се 
30 дана од дана престанка ванредног стања, 
односно траје до 06.06.2020. године, када исти-
че рок за подношење пријава на конкурс. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„МИЛЕВА МАРИЋ АЈНШТАЈН”

21101 Нови Сад, Гагаринова 1

1) Наставник предметне наставе -  
за дизајн текстила

УСЛОВИ: (1) лице са завршеним факултетом 
примењених уметности, одсек или катедра: 
костим, костимографија, текстил, дизајн тексти-
ла; (2) мастер примењени уметник; (3) мастер 
дизајнер. Лице из подтач. (2)-(3) треба да има 
завршене основне и мастер академске студије 
на студијским програмима за: текстил, текстил 
и одевање, савремено одевање, дизајн костима, 
односно, сценски костим. 

2) Наставник предметне наставе  
за текстилну групу предмета

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
према правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада текстилство и кожарство („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 19/2015, 
2/2017, 7/2017 и 9/2019).

3) Наставник предметне наставе  
за геодетску групу предмета

3 извршиоца

УСЛОВИ: (1) дипломирани геодетски инжењер; 
(2) мастер инжењер геодезије, претходно завр-
шене студије првог степена - основне академ-
ске студије у области геодетског инжењерства. 

4) Наставник предметне наставе  
за грађевинску групу предмета

УСЛОВИ: (1) дипломирани грађевински 
инжењер; (2) дипломирани грађевински 
инжењер за конструкције; (3) дипломирани 
грађевински инжењер за хидротехнику; (4) 
дипломирани грађевински инжењер за путе-
ве и железнице; (5) дипломирани грађевински 
инжењер за планирање и грађење насеља; 
(6) дипломирани грађевински инжењер за 
менаџмент, технологију и информатику у грађе-
винарству; (7) дипломирани инжењер архитекту-
ре; (8) дипломирани инжењер грађевинарства; 
(9) мастер инжењер грађевинарства, претход-
но завршене студије првог степена - основне 
академске студије у области грађевинског 
инжењерства; (10) мастер инжењер архитекту-
ре, претходно завршене студије првог степена 
- основне академске студије у области архитек-
туре и урбанизма; (11) мастер инжењер урбани-
зма, претходно завршене студије првог степена 
- основне академске студије у области архитек-
туре и урбанизма; (12) мастер инжењер урбани-
зма и регионалног развоја, претходно завршене 
студије првог степена - основне академске сту-
дије у области архитектуре и урбанизма;

5) Наставник предметне наставе  
за пејсажну архитектуру

УСЛОВИ: (1) дипломирани инжењер пејсажне 
архитектуре; (2) дипломирани инжењер шумар-
ства за пејзажну архитектуру; (3) дипломира-
ни инжењер пољопривреде, смер хортикулту-
ре; (4) дипломирани инжењер шумарства за 
хортикултуру; (5) дипломирани инжењер пеј-
зажне архитектуре и хортикултуре; (6) мас-
тер инжењер шумарства, претходно завршене 
основне академске студије из области шумар-
ства и пејзажне архитектуре и хортикултуре; 
(7) мастер инжењер пољопривреде - одсек хор-
тикултура;(8) мастер инжењер пејзажне архи-
тектуре, претходно завршене основне академ-
ске студије из области пејзажне архитектуре. 
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6) Наставник предметне наставе  
за област обраде дрвета

2 извршиоца

УСЛОВИ: (1) дипломирани инжењер шумарства 
за обраду дрвета; (2) дипломирани инжењер 
шумарства за прераду дрвета; (3) дипломира-
ни инжењер шумарства за дрвну индустрију; 
(4) дипломирани инжењер прераде дрвета;(5) 
мастер инжењер шумарства, претходно завр-
шене основне академске студије из области 
прераде дрвета;(6) мастер инжењер машин-
ства - изборно подручје - Савремене техноло-
гије обликовања пластике и дрвета;(7) мастер 
инжењер технологија, менаџмента и пројекто-
вања намештаја и производа од дрвета, прет-
ходно завршене основне академске студије из 
области технологије, менаџмента и пројекто-
вања. Лица из подтачке (6) ове тачке треба да 
имају завршене основне академске студије у 
области прераде дрвета, а на мастер академ-
ским студијама, положени изборни предмети из 
области обраде дрвета. 

7) Наставник предметне наставе  
за шумарску групу предмета

УСЛОВИ: (1) дипломирани инжењер шумар-
ства; (2) мастер инжењер шумарства, прет-
ходно завршене основне академске студије из 
области шумарства. 

8) Наставник предметне наставе - 
српски језик и књижевност

са 52% радног времена

УСЛОВИ: (1) професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословен-
ску књижевност; (2) професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик; (3) професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и општу књижевност; (4) профе-
сор српског језика и српске књижевности; (5) 
професор српскохрватског језика са јужносло-
венским језицима; (6) професор југословенске 
књижевности и српског језика; (7) професор 
југословенске књижевности са страним јези-
ком; (8) професор српског језика и књижев-
ности; (9) професор српске књижевности и 
језика; (10) професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу; (11) професор 
југословенских књижевности; (12) дипломи-
рани филолог за књижевност и српски језик; 
(13) дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност; (14) дипломирани филолог срп-
ског језика са јужнословенским језицима; (15) 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски 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 лингвистика; Српска филоло-
гија: српски језик и књижевност; Српски језик 
и примењена лингвистика; Филологија, моду-
ли: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност; Компаративна књижевност са тео-
ријом књижевности); (16) мастер филолог (сту-
дијски 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 лингвистика; Филологија, моду-
ли: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност); (17) мастер професор књижев-
ности и језика (србиста); (18) мастер профе-
сор књижевности и језика - компаратиста;(19) 
мастер професор предметне наставе. Лице из 
тачке 1) овог члана које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно заврше-
не основне академске студије на студијским 
програмима Српски језик и књижевност; Срп-

ска књижевност и језик; Српска књижевност и 
језик са компаратистиком; Српска филологија: 
српски језик и књижевност; Србистика. 

9) Наставник предметне наставе  
за ликовну групу предмета

са 55% радног времена

УСЛОВИ: (1) професор ликовних уметности; (2) 
дипломирани сликар - професор ликовне кул-
туре; (3) академски сликар - ликовни педагог; 
(4) дипломирани вајар - професор ликовне кул-
туре; (5) академски вајар - ликовни педагог; 
(6) дипломирани графички дизајнер - профе-
сор ликовне културе; (7) академски графичар 
- ликовни педагог; (8) дипломирани графичар 
- професор ликовне културе; (9) дипломирани 
уметник фотографије - професор ликовне кул-
туре;(10) дипломирани уметник нових ликов-
них медија - професор ликовне културе; (11) 
дипломирани графичар визуелних комуника-
ција - професор ликовне културе; (12) профе-
сор или дипломирани историчар уметности; (13) 
дипломирани сликар; (14) дипломирани вајар; 
(15) дипломирани графичар; (16) дипломирани 
графички дизајнер; (17) дипломирани архитекта 
унутрашње архитектуре; (18) дипломирани сли-
кар зидног сликарства; (19) лице са завршеним 
факултетом ликовних уметности; (20) лице са 
завршеним факултетом примењених уметности; 
(21) лице са завршеним факултетом примење-
них уметности и дизајна; (22) мастер ликовни 
уметник (завршене основне академске студије из 
области ликовне уметности, односно, примење-
не уметности и дизајна); (23) мастер примењени 
уметник (завршене основне академске студије из 
области ликовне уметности, односно, примење-
не уметности и дизајна); (24) мастер конзерва-
тор и рестауратор (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно, 
примењене уметности и дизајна); (25) мастер 
дизајнер (завршене основне академске студије 
из области ликовне уметности, односно, при-
мењене уметности и дизајна); (26) мастер исто-
ричар уметности (завршене основне академске 
студије из области историје уметности);(27) 
дипломирани костимограф; (28) мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет). 

10) Наставник предметне наставе - 
физика

са 70% радног времена

УСЛОВИ: (1) професор физике; (2) дипломи-
рани физичар; (3) дипломирани астрофизи-
чар; (4) дипломирани инжењер физике, смер 
индустријска физика; (5) дипломирани физи-
чар за општу физику; (6) дипломирани физи-
чар за примењену физику; (7) професор физи-
ке за средњу школу; (8) дипломирани физичар 
- истраживач; (9) дипломирани физичар за 
теоријску и експерименталну физику; (10) 
дипломирани физичар за примењену физи-
ку и информатику; (11) дипломирани физи-
чар - медицинске физике; (12) дипломирани 
професор физике - мастер; (13) дипломирани 
физичар - мастер; (14) дипломирани физичар 
- мастер физике - метеорологије; (15) дипломи-
рани физичар - мастер физике - астрономије; 
(16) дипломирани физичар - мастер медицин-
ске физике;(17) дипломирани професор физике 
- хемије - мастер; (18) дипломирани професор 
физике-информатике - мастер; (19) дипломира-
ни физичар - професор физике - мастер; (20) 
дипломирани физичар - теоријска и експери-
ментална физика - мастер; (21) дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физика - 
мастер; (22) дипломирани физичар - примење-
на физика и информатика - мастер; (23) мастер 
физичар; (24) мастер професор физике. Лице 
из тачке 14) овог члана које је стекло академ-

ско звање мастер мора имати претходно завр-
шене основне академске студије на студијским 
програмима из области физике. 

11) Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање еко-
номске струке на основним академским студија-
ма 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 студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. Године - економски смер; додатни 
услов: знање рада на рачунару. 

12) Административно-финансијски 
радник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

13) Домар- мајстор одржавања

УСЛОВИ: трећи или четврти степен стручне 
спреме - електро, столарске или водоинстала-
терске струке. 

14) Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен образовања, основно обра-
зовање.

ОСТАЛО: Кандидати морају да имају: 1) одго-
варајуће образовање; 2) психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да имају држављанство Републи-
ке Србије и 5) да знају српски језик (језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад). Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају 
краћу биографију (CV) и потребну докуметацију: 
1. оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; 2. уверење из казнене 
евиденције МУП-а да нису осуђивани, не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверену копију,) 
и 3. уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци (оригинал или оверену копију). Доказ о 
знању српског језика, на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико образовање није стечено на српском 
језику. У том случају знање српског језика се 
доказује прилагањем уверења о положеном 
испиту из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима кан-
дидата који уђу у ужи избор, врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о 
раду достави уверење о психичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима. 
Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом доставити поштом или лично на горе наве-
дену адресу школе, са назнаком „За конкурс”, у 
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року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Техничка школа „Миле-
ва Марић Ајнштајн” Нови Сад, као руковалац 
подацима о личности, предузимаће све потреб-
не техничке и организационе мере за заштиту 
личних података кандидата, ради спречавања 
случајног или незаконитог уништења, или слу-
чајног губитка, измена, неовлашћеног откри-
вања, коришћења или приступа подацима као и 
од свих незаконитих облика обраде. Пријава на 
конкурс мора садржати актуелни број фиксног 
и мобилног телефона и тачну адресу пребива-
лишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ОШ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ” 
21203 Ветерник, Паунова 14

1. Наставник предметне наставе - 
физика

2. Наставник предметне наставе - 
математика

3. Наставник предметне наставе 
- техничко и информатичко 

образовање

4. Наставник предметне наставе - 
историја

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019 и 06/2020): 
1) одговарајуће високо образовање из члана 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; 2) психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) знање српског језика. 

5. Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019 и 06/2020): 
1) да има основно образовање; 2) психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање;4) држављан-
ство Републике Србије; 5) знање српског језика. 
Документа која се достављају: пријавни фор-

мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
одштампан и попуњен; препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
траженог степена и врсте образовања, однос-
но уверења - ако диплома није издата; доказ о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), оригинал или оверена фотокопија; 
извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом; оригинал или оверена фотокопија; овере-
на фотокопија доказа о знању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику); доказ о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања - који издаје надлежна полицијска 
управа (не старије од 6 месеци). 

ОСТАЛО: Уз наведену документацију кандидат 
треба да приложи и пријаву на конкурс која 
треба да садржи име и презиме, адресу преби-
валишта или боравишта, контакт телефон кан-
дидата; радну биографију. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос и уђу у ужи 
избор биће упућени на претходну психолошку 
процену за рад са децом и ученицима у НСЗ. Рок 
за пријављивање кандидата је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Прија-
ве се достављају на адресу: ОШ „Марија Тран-
дафил” Ветерник, Паунова 14, са назнаком „За 
конкурс”. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефон: 021/820-940.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ  

„ПЕТАР КОЊОВИЋ” 
Бечеј, Главна 5

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 
одељењским старешинством - 

инструмент гитара
на српском језику, са 85% радног 

времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чланом 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 
радног односа: 1. да има одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања, пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 18/2013, 
2/2017, 9/2019 и 1/2020) и то: дипломирани 
музичар - усмерење гитариста; дипломирани 
музичар - гитариста; академски музичар гита-
риста; мастер музички уметник, професионални 
статус- гитариста; 2. да није осуђиван правнос-
нажном 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 при-
мање 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 дис-
криминаторно 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) - 
знање српског језика се доказује дипломом, 

односно сведочанством да је кандидат стекао 
средње, више или високо образовање на срп-
ском језику или је положио испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. 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 прилажу са доку-
ментацијом, 2. биографију; 3. диплому или уве-
рење о стеченој стручној спреми - оригинал или 
оверену фотокопију, 4. уверење о држављан-
ству - не старије 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. доказ о знању српског 
језика (само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику). Доказ о испуње-
ности 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 закључења 
уговора о раду. У поступку одлучивања о избо-
ру кандидата комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос, 
врши ужи избор кандидата које упућује на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима, коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве 
слати препорученом пошиљком на адресу шко-
ле: Главна 5, 21220 Бечеј, са назнаком „За кон-
курс”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Телефон за контакт: 021/6912-251. 

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 
одељењским старешинством - 

инструмент клавир
на мађарском језику

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чланом 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 
радног односа: 1. да има одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања, пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 18/2013, 
2/2017, 9/2019 и 1/2020) и то: дипломирани 
музичар - усмерење пијаниста; дипломирани 
музичар - пијаниста; академски музичар пија-
ниста; мастер музички уметник, професионални 
статус- клавириста. 2. да није осуђиван прав-
носнажном 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 при-
мање 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 дис-
криминаторно понашање; 3. да је државља-
нин Републике Србије; 4. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (мађарски језик). Знање српског језика се 
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доказује дипломом, односно сведочанством да 
је кандидат стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Знање мађарског 
језика се доказује дипломом, односно сведо-
чанством да је кандидат стекао средње, више 
или високо образовање на мађарском језику 
или је положио испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су дужни да при-
ложе: 1. пријавни формулар који попуњавају 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, штам-
пају га и исти прилажу са документацијом, 2. 
биографију, 3. диплому или уверење о стеченој 
стручној спреми - оригинал или оверену фото-
копију, 4. уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију, 
5. извод из матичне књиге рођених- оригинал 
или оверену фотокопију 6. уверење о неосуђи-
ваности из МУП-а - не старије од 6 месеци, ори-
гинал, 7. доказ о знању српског језика и језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад, тј. 
мађарског језика. Доказ о испуњености усло-
ва у погледу психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима, 
не старије од 6 месеци, достављају кандидати 
који буду изабрани, пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору кандида-
та комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос, врши ужи избор 
кандидата које упућује на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. У 
року од осам дана од дана добијања резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима, комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Пријаве слати препору-
ченом пошиљком на адресу школе: Главна 5, 
21220 Бечеј, са назнаком „За конкурс”. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Теле-
фон за контакт: 021/6912-251. 

Корепетитор
на српском језику

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чланом 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 
радног односа: 1. да има одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања, пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 18/2013, 
2/2017, 9/2019 и 1/2020) и то: дипломирани 
музичар - усмерење пијаниста; дипломирани 
музичар - пијаниста; дипломирани музичар - 
оргуљаш; дипломирани музичар - чембалиста; 
академски музичар пијаниста; академски музи-
чар - оргуљаш; академски музичар - чембали-
ста; мастер музички уметник, професионални 
статус- клавириста, оргуљаш или чембалиста; 
2. 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним 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 обаве-
зи да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику) - знање српског 
језика се доказује дипломом, односно сведочан-
ством да је кандидат стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику или је 
положио испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Уз пријаву 
на оба конкурса кандидати су дужни да при-
ложе: 1. пријавни формулар који попуњавају 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, штам-
пају га и исти прилажу са документацијом, 2. 
биографију, 3. диплому или уверење о стеченој 
стручној спреми - оригинал или оверену фото-
копију, 4. уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију, 
5. извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверену фотокопију, 6. уверење о неос-
уђиваности из МУП-а, не старије од 6 месе-
ци, оригинал, 7. доказ о знању српског језика 
(само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику). Доказ о испуњености усло-
ва у погледу психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима, 
не старије од 6 месеци, достављају кандидати 
који буду изабрани, пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору кандида-
та комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос, врши ужи избор 
кандидата које упућује на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. У 
року од осам дана од дана добијања резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима, комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Пријаве слати препору-
ченом пошиљком на адресу школе: Главна 5, 
21220 Бечеј, са назнаком „За конкурс”. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Теле-
фон за контакт: 021/6912-251. 

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 
одељењским старешинством - 

инструмент хармоника
за рад у матичној школи и издвојеном 

одељењу у Чуругу, на српском и 
мађарском језику

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос прописане чланом 
139. и 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 10/2019) за заснивање 
радног односа: 1. да има одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања, пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 18/2013, 
2/2017, 9/2019 и 1/2020) и то: дипломирани 
музичар, усмерење акордеониста; дипломира-
ни музичар - акордеониста; академски музичар 
акордеониста; мастер музички уметник, про-
фесионални статус акордеониста/хармоникаш; 
дипломирани музичар - бајаниста; 2. 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 

кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3. да је 
држављанин Републике Србије; 4. да зна српски 
језик и мађарски језик. Знање српског језика се 
доказује дипломом, односно сведочанством да 
је кандидат стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Знање мађарског 
језика се доказује дипломом, односно сведочан-
ством да је кандидат стекао средње, више или 
високо образовање на мађарском језику или је 
положио испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Уз пријаву на 
оба конкурса кандидати су дужни да приложе: 
1. пријавни формулар који попуњавају на зва-
ничној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, штампају га и 
исти прилажу са документацијом, 2. биографију, 
3. диплому или уверење о стеченој стручној 
спреми - оригинал или оверену фотокопију, 4. 
уверење о држављанству - не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверену фотокопију, 5. извод 
из матичне књиге рођених - оригинал или ове-
рену фотокопију, 6. уверење о неосуђиваности 
из МУП-а - не старије од 6 месеци, оригинал, 
7. доказ о знању српског и мађарског језика. 
Доказ о испуњености услова у погледу психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, не старије од 6 месеци, 
достављају кандидати који буду изабрани, пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос, врши ужи избор кандидата које упућује 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана од 
дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима, коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве 
слати препорученом пошиљком на адресу шко-
ле: Главна 5, 21220 Бечеј, са назнаком „За кон-
курс”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Телефон за контакт: 021/6912-251. 

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 
одељењским старешинством - 

инструмент клавир
на српском језику

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос прописане чланом 
139. и 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 10/2019) за заснивање 
радног односа: 1. да има одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања, пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 18/2013, 
2/2017, 9/2019 и 1/2020) и то: дипломирани 
музичар - усмерење пијаниста; дипломирани 
музичар - пијаниста; академски музичар пија-
ниста; мастер музички уметник, професионални 
статус- клавириста; 2. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
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насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 3. да је држављанин Репу-
блике Србије; 4. да зна српски језик (доказ су у 
обавези да доставе само кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику) - знање 
српског језика се доказује дипломом, односно 
сведочанством да је кандидат стекао средње, 
више или високо образовање на српском јези-
ку или је положио испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 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, штам-
пају га и исти прилажу са документацијом, 2. 
биографију, 3. диплому или уверење о стеченој 
стручној спреми - оригинал или оверену фото-
копију, 4. уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију, 
5. извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверену фотокопију, 6. уверење о нео-
суђиваности из МУП-а - не старије од 6 месе-
ци, оригинал, 7. доказ о знању српског језика 
(само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику). Доказ о испуњености усло-
ва у погледу психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима, 
не старије од 6 месеци, достављају кандидати 
који буду изабрани, пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору кандида-
та комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос, врши ужи избор 
кандидата које упућује на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. У 
року од осам дана од дана добијања резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима, комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Пријаве слати препору-
ченом пошиљком на адресу школе: Главна 5, 
21220 Бечеј, са назнаком „За конкурс”. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Телефон 
за контакт: 021/6912-251. 

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 
одељењским старешинством - 

инструмент тамбура
за рад у матичној школи и издвојеном 
одељењу у Чуругу, на српском језику

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чланом 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 
радног односа: 1. да има одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања, пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 18/2013, 
2/2017, 9/2019 и 1/2020) и то: лице са заврше-
ном средњом музичком школом, образовни про-
фил: музички извођач - тамбураш; дипломира-
ни музичар гитариста, са претходно завршеном 
средњом музичком школом, образовни профил: 
музички извођач - тамбураш; дипломирани 

музичар - контрабасиста, са претходно завр-
шеном средњом музичком школом, образовни 
профил: музички извођач - тамбураш; дипло-
мирани музичар - харфиста, са претходно завр-
шеном средњом музичком школом, образовни 
профил: музички извођач- тамбураш; дипломи-
рани музички педагог, са претходно завршеном 
средњом музичком школом, образовни профил: 
музички извођач - тамбураш; дипломирани про-
фесор солфеђа и музичке културе, са претходно 
завршеном средњом музичком школом, обра-
зовни 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, про-
фесионални статус - музички педагог, са прет-
ходно 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним 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 обаве-
зи да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику) - знање српског 
језика се доказује дипломом, односно сведочан-
ством да је кандидат стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику или је 
положио испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Уз пријаву 
на оба конкурса кандидати су дужни да при-
ложе: 1. пријавни формулар који попуњавају 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, штам-
пају га и исти прилажу са документацијом, 2. 
биографију, 3. диплому или уверење о стеченој 
стручној спреми - оригинал или оверену фото-
копију, 4. уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију, 
5. извод из матичне књиге рођених- оригинал 
или оверену фотокопију 6. уверење о неос-
уђиваности из МУП-а - не старије од 6 месе-
ци, оригинал 7. доказ о знању српског језика 
(само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику). Доказ о испуњености усло-
ва у погледу психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима, не 
старије од 6 месеци, достављају кандидати који 
буду изабрани, пре закључења уговора о раду. 
У поступку одлучивања о избору кандидата 
комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос, врши ужи избор 
кандидата које упућује на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. У 
року од осам дана од дана добијања резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима, комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Пријаве слати препору-
ченом пошиљком на адресу школе: Главна 5, 
21220 Бечеј, са назнаком „За конкурс”. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Теле-
фон за контакт: 021/6912-251. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛЕТА ПРОТИЋ”

21424 Товаришево, Маршала Тита 64

1. Наставник српског језика
66,67% радног времена

2. Наставник немачког језика
78% радног времена

3. Наставник географије
60% радног времена

4. Наставник биологије
70% радног времена

5. Чистачица

6. Шеф рачуноводства
50% радног времена

7. Наставник физике
50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - ОУС, 113/2017 и 
95/18 - аутентично тумачење) кандидати треба 
да испуњавају и следеће услове за рад: да кан-
дидат испуњава посебне услове из члана 139. 
став 1. тачке 1-5 има одговарајуће образовање: 
за наставнике српског језика, немачког језика, 
географије, биологије и физике у складу са чл. 
140. став 1, 2 и 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и Правилник о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012), за радно 
место чистачице основно образовање, а за рад-
но место шефа рачуноводства потребно је одго-
варајуће образовање: на основним студијама 
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године;на студијама у трајању до 
три године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године;изу-
зетно: средње образовање и радно искуство на 
тим пословима стечено до 14.06. 2018. године, 
односно до ступања на снагу Уредбе о катало-
гу радних места о јавним службама и другим 
организацијама у јавном сектору („Сл. гласник 
РС” бр. 81/17, 6/18 и 43/18); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; држављанство РС, да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
За наставнике српског језика, немачког јези-
ка, географије, биологије и физике у складу са 
чланом 142. став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20): да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, а 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
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ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Услови се доказују приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Уз 
читко попуњен пријавни формулар са страни-
це Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја доставити следећу документацију 
(може се преузети на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја www.mpn.gov.rs: оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рође-
них; оргинал или оверену копију дипломе о сте-
ченом образовању; уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци (оргинал или оверена 
фотокопија); кратку биографију (CV) потврду о 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнућа, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
ско понашање (не старију од 1 месеца); доказ о 
познавању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”. Пријаве се подносе на форму-
лару са званичног сајта Министрства просвете. 
Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, 
пре закључивања уговора о раду. Конкурсна 
комисија врши ужи избор кандидата, који се у 
року од 8 дана од истека рока за подношење 
пријава упућују на претходну проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученици-
ма. Проверу психофизичких способности врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве са документацијом подно-
се се лично или поштом, на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс”. На пријави обавезно 
назначити на које радно место се односи. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на број телефона: 021/758-
006. Поднета документација се не враћа.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ПЕТАР ДРАПШИН”

21215 Турија, Д. Обрадовића 2

Психолог

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове про-
писане у чл. 139, 140. и 142. Закона о осно-
вама система образовања 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 одговарајуће образовање из 
члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за 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 санк-
цију, и да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије и зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кан-
дидат треба да достави: 1. доказ о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
2. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); 3. оверен препис или 
оверену фотокопију о стеченом одговарајућем 
образовању; 4. доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику); 5. лекарско уверење о пси-
хофизичкој и здарвственој способности за рад 
са ученицима (не старије од 6 месеци, подно-
си се пре закључења уговора о раду); 6. рад-
ну биографију. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Србије, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Конкурс спроводи 
комисија коју именује директор у складу са 
законом. Конкурсна комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који буду испуња-
вали услове конкурса и буду изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана од дана истека рока 
за подношење пријава упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом 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 и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
из претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Лице које буде 
изабрано по конкурсу, дужно је да приложи 
доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Сва потребна обавештења могу се добити од 
секретара школе на број телефона: 063/8153-
105. Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености услова подносе се на адресу шко-
ле: Доситеја Обрадовића 2, 21215 Турија, са 
назнаком „За конкурс”.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” 
21000 Нови Сад, Булевар деспота Стефана 8

Наставник математике

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник технике и технологије 
техн. и инф. образовања

1 извршилац за 50% радног времена  
и 1 извршилац за 30% радног времена

2 извршиоца

Наставник физичког васпитања
70% радног времена

Наставник грађанског васпитања
1 са 100% радног времена и  

1 са 50% радног времена
2 извршиоца

Кувар

Сервирка

Чистачица
5 извршилаца

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање, за 
наставника основне школе кандидат испуњава 
следеће услове: 1) да има одговарајуће висо-
ко образовање (члан 140. став 1, 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања на 
студијама другог степена (мастер академске, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије и то (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена који комбинују 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. год. За наставника 
разредне наставе - члан 2. став 1. Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 1072016, 10/2016, 11/2016. 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019. За наставни-
ка грађанског васпитања - члан 2. Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Сл. гласник 
РС” бр. 11/2012, 15/2013, 1072016, 11/2016, 
2/2017, 11/2017). За наставника математике, 
члан 3. тачка 9. Правилника остепену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 1072016, 
10/2016, 11/2016. 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019. За радна места сервирка, кувар и чис-
тачица, кандидат мора да испуњава услове про-
писане Правилником о организацији и система-
тизацији послова у ОШ „Жарко Зрењанин” бр. 
192 од 12.03.2020. За сервирку, средње обра-
зовање у трогодишњем или четворогодишњем 
трајању и положен курс за сервирку, а изузет-
но - основно образовање и радно искуство од 
1 год. стечено на тим пословима до дана сту-
пања на снагу Уредбе или основно образовање 
и положен курс за сервирку. За кувара, средње 
образовање - у трогодишњем или четворого-
дишњем трајању - куварског смера. За чиста-
чицу, потребно је да кандидат испуњава сле-
деће услове: завршена основна школа: 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање, 3. 
да има држављанство Републике Србије, 4. да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. уз пријаву на кон-
курс, кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију, 1. пријавни формулар, 2. био-
графију,3. оригинал или оверену фотокопију 
дипломе/ уверења о стеченом одговарајућем 
образовању 4. уверење /потврду из надлежне 
службе МУП-а да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
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на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање - не старије од 6 месеци, 
5. доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима - 
лекарско уверење које издаје надлежна здрав-
ствена установа- доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о међусобним правима 
и обавезама, 6. доказ о познавању српског јези-
ка и језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад, кандидат доставља само, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику и као доказ доставља оригилан/ове-
рену фотокопију уверења/потврде одговарајуће 
високошколске установе о положеном испиту из 
српског језика са методиком по програму одго-
варајуће високошколске установе, 7. оригинал/
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених- на прописаном обрасцу са хологра-
мом, 8. уверење о држављанству- оригинал или 
оверена фотокопија- не старија од 6 месеци, 9. 
фотокопију личне карте. Кандидат је у обавези 
да поред наведених доказа достави и: уверење/
потврду (оригинал) из надлежног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за 
наведена кривична дела из чл. 7. став 4. Пра-
вилника о ближим условимаза избор директора 
установа образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци). Кандидати подносе пријаву са 
доказима о испуњавању услова у затвореној 
коверти са назнаком „Пријава на конкурс”, на 
адресу: ОШ „Жарко Зрењанин”, Булевар дес-
пота Стефана 8, Нови Сад. Рок за подношење 
пријава кандидата на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узети у разматрање. Конкурс 
ће се објавити у листу „Послови” Националне 
службе за запошљавање Републике Србије. 
Кандидати имају право увида у конкурсну доку-
ментацију која се налзи у секретаријату школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА”

21000 Нови Сад, Јанка Чмелика 89

1. Наставник разредне наставе
5 извршилаца

2. Наставник технике и технологије
3 извршиоца

3. Наставник математике
2 извршиоца

4. Чистачица
4 извршиоца

5. Шеф рачуноводства

6. Благајник
са 50% радног времена

7. Кувар

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1. да поседује одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 3. Правилника о 
степену образовања наставника и стручних 

сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 9/19); 2. да поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; 4. да поседује држављанство Републи-
ке Србије, 5. да зна језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 (петнаест) дана од објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: попуњен формулар за пријем у радни однос 
у установи образовања и васпитања са звани-
чне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем 
стеченом образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених (не старије од 
шест месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију потврде да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (доставља само кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на српском 
језику); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, подигнута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (не 
старије од шест месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења Министарства унутрашњих 
послова да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију (не 
старије од шест месеци). Пријаве треба слати 
на адресу: Основна школа „Светозар Марковић 
Тоза”, Јанка Чмелика 89, 21000 Нови Сад. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе или позивом на број телефона 
021/512-231.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

21237 Госпођинци, Бранка Радичевића 56

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања и 

васпитања, са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020), а у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020), и то: 1. да 

има одговарајуће високо образовање: 1. на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке 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 комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; лице 
из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Наведени услови доказују 
се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из тачака 1, 3-5 саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2. прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са попуњеним и одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи. Докази о 
испуњености услова које је кандидат дужан да 
приложи уз пријаву: 1) пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; 2) потписа-
ну биографију кандидата са адресом пребива-
лишта или боравишта, контакт телефон, радну 
биографију и оверену копију дозволе за рад 
(лиценце), уколико је поседује; 3) оригинал или 
оверену копију дипломе (уколико је кандидат 
стекао високо образовање на студијама другог 
степена, доставља оверену копију дипломе дру-
гог степена и оверену копију дипломе основних 
академских студија); 4) оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци), 5) оригинал или оверену копију уве-
рења надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, подигнута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (не 
старије од 6 месеци); 6) оригинал или оверену 
копију уверења МУП - а да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затворау трајању 
од најмање три (3) месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију (не старије од 6 месеци); 7) оригинал или 
оверену копију уверења/потврде о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад, по програму одговарајуће високошколске 
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установе, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику; 8) оригинал 
или оверену копију извода из матичне књи-
ге рођених са холограмом; 9) копију, односно 
очитану личну карту. Рок за подношење прија-
ве: 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање Републике Србије. Пријаве 
на конкурс могу се доставити непосредно или 
путем поште на адресу: Основна школа „Жар-
ко Зрењанин”, Госпођинци, Бранка Радичевића 
56, са назнаком: „За конкурс”. Лице задуже-
но за давање обавештења о јавном конкурсу 
је Весна Врочиловић, секретар установе, тел. 
021/837-274 и 060/6836-002. Неблаговремене, 
непотпуне, као и пријаве са не овереном доку-
ментацијом, неће се узимати у разматрање. 
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 запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Уколико је психо-
лошка процена обављена у периоду од 6 месе-
ци пре истека рока за пријаву на конкурс, кан-
дидат ће у пријави назначити када и где је иста 
извршена. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО”
Беочин, Милоша Црњанског бб 

1. Наставник предметне наставе - 
наставник немачког језика

2. Наставник предметне 
наставе - наставник техничког 

и информатичког образовања и 
технике и технологије

3. Наставник предметне наставе - 
наставник енглеског језика

на одређено време, замена до повратка 
запосленог са функције директора 

школе

4. Чистачица
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају: 
одговарајуће образовање: кандидати под 1, 2. 
и 3. да су стекли одговарајуће високо образо-
вање прописано чланом 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник Републике Србије”, број 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20). Кандидати 
под 4. да имају основно образовање; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном 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, одузимања малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Република Србије; да 
знају језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад (у школи се васпитно-образовни 
рад остварује на српском језику, доказ дос-
тавља кандидат само ако одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику) Кан-
дидати под 1. и 2. поред услова прописаних 

чланом 139 и 140. Закома о основама систе-
ма образовања и васпитања треба да испуне 
и услове прописане Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник Републике Србије - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, и 8/2019) и 
то: 1. За наставника немачког језика: профе-
сор односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност, мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил немачки 
језик), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/про-
фил немачки језик); мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програм Језик, 
књижевност и култура); мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет. 2. За настав-
ника техничког и информатичког образовања 
и технике и технологије: професор техничког 
образовања, професор технике, професор тех-
нике и информатике, професор информатике 
и техничког образовања, професор техничког 
образовања и машинства, професор технике 
и машинства, професор машинства, професор 
електротехнике, професор техничког образо-
вања и техничког цртања, професор технич-
ког образовања и физике, професор физике и 
основа технике, професор техничког образо-
вања и хемије, дипломирани педагог за физи-
ку и општетехничко образовање ОТО, дипло-
мирани професор физике и основа технике 
за основну школу, професор физике и основа 
технике за основну школу, професор техничког 
образовања и васпитања, професор техничког 
васпитања и образовања, професор политех-
ничког образовања и васпитања, професор 
политехничког васпитања и образовања, про-
фесор политехничког образовања, професор 
технике и графичких комуникација, професор 
производно-техничког образовања, - дипломи-
рани педагог за техничко образовање, дипло-
мирани педагог за физику и основе технике, 
- професор основа технике и производње, 
професор политехнике, професор технике и 
медијатекарства, професор техничког образо-
вања и медијатекар, дипломирани физичар - 
професор физике и основа технике за основну 
школу - мастер, дипломирани професор физике 
и основа технике за основну школу - мастер, 
дипломирани професор технике и информатике 
- мастер, дипломирани професор технике - мас-
тер, мастер професор технике и информатике, 
мастер професор информатике и технике, про-
фесор основа технике и информатике; мастер 
професор технике и информатике за електрон-
ско учење; мастер професор предметне наста-
ве (претходно завршене студије првог степена 
из области техничког и информатичког образо-
вања). Наставу могу да изводе и лица која су 
завршила двопредметне студије на факултету, 
ако су на том факултету савладала програм 
из тих предмета у трајању од осам семестара. 
3. За наставника енглеског језика, професор, 
односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност, - дипломирани профе-
сор енглеског језика и књижевности, мастер 
филолог (студијски програм или главни пред-
мет/профил енглески језик), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик), 
дипломирани филолог англиста - мастер; мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм Језик, књижевност и култура); мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет адреси Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и уз 
одштампани формулар достављају установи 

следећу документацију: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; оригинал или оверену фотокопију уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; За лица 
која нису стекла образовање на српском јези-
ку доказ о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове: оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о некажњању, не старије од 6 месеци. 
Лекарско уверење - да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, подноси само изабрани кандидат. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти на телефон: 021/871-341. Пријаве слати на 
адресу: Основна школа „Јован Грчић Миленко” 
Беочин, Милоша Црњанског бб. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
21480 Србобран, Хајдук Вељка бб

1. Чистачица
2 извршиоца

2. Домар

3. Административно-финансијски 
радник / технички секретар

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос 
за радно место чистачица: 1. има завршено 
основно образовање; 2. има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доставља се пре закључивања уго-
вора о раду); 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 родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међинародним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије 5. зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 2) 
Услови за пријем у радни однос за радно место 
- домара: 1. има средње образовање: III сте-
пен стручне спреме - квалификовани радник 
(грађевинског, машинског смера, електричар, 
инсталатер водовода и канализације); IV сте-
пен стручне спреме - грађевинског, машин-
ског смера, електричар, инсталатер водовода 
и канализације; V стручне спреме - грађевин-
ског, машинског и електротехничког смера, 2. 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доставља 
се пре закључивања уговора о раду); 3. 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, 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 међинародним 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 се оства-
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рује образовно-васпитни рад. Услови за пријем 
у радни однос за радно место административ-
но-финансијски радник / технички секретар: 1. 
има завршену средњу школу - IV степен еко-
номског усмерења /гимназија општег смера; 2. 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, (доставља 
се пре закључивања уговора о раду); 3. 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, 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 међинародним 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 се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни 
да уз пријемни формулар (са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја), приложе следеће доказе: 1. потписана 
биографија кандидата; 2. оригинал или оверена 
копија дипломе; 3. оригинал или оверена копија 
уверење о некажњавању из казнене евиденције 
МУП-а 4. оригинал или оверена копија уверења 
о држављанству РС (не старије од шест месе-
ци), 5. оригинал или оверена копија извода из 
матеичне књиге рођених (не старије од шест 
месеци) 6. оверена копија доказа о знању срп-
ског језика (уколико је лице завршило основну, 
односно средњу школу на језику националне 
мањине по наставним плановима и програмима 
Републике Србије, сматра се да поседује знање 
српског језика), 7. копија личне карте, 8. доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (прибавља 
се пре закључења уговора о раду). Пријаве се 
достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”, на адресу: 
Основна школа „Вук Караџић”, 21480 Србобран, 
Хајдук Вељка бб или непосредно у школи, рад-
ним даном од 09.00 до 13.00 сати. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узети у разма-
трање. У поступку одлучивања о избору канди-
дата конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова за пријем у радни однос из члана 139. 
Закона, врши ужи избор кандидата које упућује 
на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима, сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима.

4. Дефектолог
4 извршиоца

5. Наставник предметне наставе - 
наставник физике

са 50% радног времена

6. Наставник предметне наставе - 
наставник мађарског језика

са 51% радног времена

7. Наставник предметне наставе 
- наставник информатике и 

рачунарства
са 65% радног времена

8. Наставник предметне наставе - 
немачког језика

9. Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Услови за пријем у радни однос за рад-
но место дефектолог - олигофренопе-
дагог: 1. има одговарајуће образовање на 
основу члана 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС, 
број: 88/2017, 27/2018- др. закони, 10/2019 и 
6/2020): 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговрајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета 
и члана 3. става 1. тачка 3. подтачка 3) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са 
децом ментално ометеном у развој, дипломира-
ни дефектолог - олигофренолог, мастер дефе-
ктолог, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћа-
ма у менталном развоју, дипломирани дефекто-
лог - мастер, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација особа са теш-
коћама у менталном развоју, мастер дефекто-
лог, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног еду-
катора, дипломирани дефектолог - мастер, који 
је на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног едукатора, 
- мастер дефектолог, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
за специјалног рехабилитатора за вишеструку 
ометеност, дипломирани дефектолог - мас-
тер, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм за специјалног 
рехабилитатора за вишеструку ометеност; 2. 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доставља 
се пре закључивања уговора о раду); 3. 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, 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 међинародним 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 за пријем у радни однос за рад-
но место наставник физике: 1. има одгова-
рајуће образовање на основу члана 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” број: 88/2017, 27/2018- др. 
закони, 10/2019 и 6/2020), 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 

струковне студије специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговрајући 
предмет, односно групе предмета; (3) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 3) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета и члана 3. става 1. тачка 
3. подтачка 3) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка 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) и то: професор физике, дипломирани 
физичар, професор физике и хемије, дипло-
мирани педагог за физику и хемију, професор 
физике и основе технике, дипломирани педагог 
за физику и основе технике, професор физи-
ке и математике, дипломирани астрофизичар, 
дипломирани физичар за примењену физи-
ку и информатику, професор физике и хемије 
за основну школу, професор физике и осно-
ва технике за основну школу, дипломирани 
физичар за примењену физику, професорфи-
зике за средњу школу, дипломирани физичар 
истраживач, дипломирани професор физике и 
хемије за основну школу, дипломирани профе-
сор физике и основа технике за основну школу, 
дипломирани физичар за општу физику, дипло-
мирани физичар за теоријску иекспериментал-
ну физику, дипломирани педагог за физику и 
општетехничко образовање ОТО, дипломирани 
астроном, смер астрофизика, професор физике 
- информатике, дипломирани физичар - меди-
цинска физика, дипломирани професор физике 
- мастер, дипломирани физичар - мастер, мас-
тер физичар, мастер професор физике, мастер 
професор физике и хемије, мастер професор 
физике и информатике, дипломирани физичар, 
мастер физике - метеорологије, дипломирани 
физичар, мастер физике - астрономије; дипло-
мирани физичар; мастер медицинске физике, 
дипломирани професор физике - хемије, мас-
тер, дипломирани професор физике - инфор-
матике, астер, дипломирани физичар, профе-
сор физике - мастер, дипломирани физичар, 
теоријска и експериментална физика - мастер, 
дипломирани физичар - примењена и компју-
терска физика; мастер, дипломирани физичар 
- примењена физика и информатика - мастер, 
дипломирани физичар - професор физике и 
основа технике за основну школу; мастер, - 
дипломирани физичар; професор физике и 
хемије за основну школу - мастер; мастер про-
фесор математике и физике; мастер професор 
информатике и физике; дипломирани физичар 
- информатичар; мастер професор предметне 
наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области физике, 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доставља се пре закључи-
вања уговора о раду); 3. није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међинарод-
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ним 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-вас-
питни рад.

Услови за пријем у радни однос за рад-
но место наставник мађарског језика - 
матерњи језик и /или говор са елементи-
ма националне културе: 1. има одговарајуће 
образовање на основу члана 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” број: 88/2017, 27/2018- др. 
закони, 10/2019 и 6/2020), 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговрајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, 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 најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета и члана 3. става 1. тачка 
3. подтачка 3) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и 
то: професор, односно дипломирани фило-
лог за мађарски језик и књижевност, мастер 
филолог (студијски програм или главни пред-
мет/профил мађарски језик), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет/профил мађарски језик); 2. 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доставља 
се пре закључивања уговора о раду); 3. 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, 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 међинародним 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 се остварује 
образовно-васпитни рад.

Услови за пријем у радни однос за рад-
но место наставник информатике и рачу-
нарства: 1. има одговарајуће образовање на 
основу члана 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020), 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговрајући предмет, 
односно групе предмета; (2) 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 педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 

су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета и члана 3. става 1. тачка 
3. подтачка 3) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка 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) и то: професор, односно дипломирани 
професор (са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године у области инфор-
матике, математике, физике, електротехнике, 
машинства или техничког образовања); про-
фесор, односно дипломирани професор (са 
завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, двопредметне студије, где је 
један предмет обавезно информатика; дипло-
мирани математичар, дипломирани физичар, 
дипломирани информатичар (сви смерови и 
одсеци, са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године); дипломирани 
инжењер (са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године у области инфор-
матике, информационих технологија, органи-
зационих наука, електротехнике и рачунарске 
технике; дипломирани економиста (са заврше-
ним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године у области информатике); мастер про-
фесор у области информатике, математике, 
физике, електротехнике, машинства; мастер 
професор (двопредметне студије) где је један 
предмет обавезно информатика; мастер мате-
матичар, мастер физичар, мастер информати-
чар (свих смерова и одсека); мастер инжењер 
у области информатике, информационих техно-
логија, организационих наука, електротехнике 
или рачунарске технике; мастер економиста у 
области информатике; мастер дизајнер медија 
у образовању; мастер библиотекар-информа-
тичар; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из 
области информатике, информационих техно-
логија, математике, физике, организационих 
наука, електротехнике или рачунарске техни-
ке). Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада из предмета Информатика и рачунар-
ство може да изводи и лице које је на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима које су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, савладало 
програм рачунарства и информатике у трајању 
од најмање четири семестра. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају да имају 
у оквиру завршених основних академских сту-
дија положено најмање пет испита из инфор-
матичких предмета, од тога најмање један 
из области Програмирање и два предмета из 
једне или две следеће области - Математика 
или Теоријско рачунарство; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доставља се пре закључи-
вања уговора о раду); 3. није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 

против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међинарод-
ним 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.

Услови за пријем у радни однос за радно 
место наставник немачког језика: 1. има 
одговарајуће образовање на основу члана 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020), 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговрајући 
предмет, односно групе предмета; (4) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, 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 најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета и члана 3. става 1. тачка 
3. подтачка 3) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и 
то: професор, односно дипломирани фило-
лог за немачки језик и књижевност, мастер 
филолог (студијски програм или главни пред-
мет/профил немачки језик), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет/профил немачки језик) мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм Језик, књижевност и култура); мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет); 2. 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доставља 
се пре закључивања уговора о раду); 3. 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, 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 међинародним 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 за пријем у радни однос за радно 
место наставник разредне наставе: 1. има 
одговарајуће образовање на основу члана 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020), 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговрајући предмет односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 



Бесплатна публикација о запошљавању 14903.06.2020. |  Број 884 |   

Наука и образовање

другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама 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 завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета и 
члана 3. става 1. тачка 3. подтачка 3) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: професор раз-
редне наставе; професор педагогије са прет-
ходно 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 култу-
ре за основну школу. 2. има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (доставља се пре закључивања 
уговора о раду); 3. није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међинарод-
ним 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.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријемни 
формулар (са интернет сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја), при-
ложе следеће доказе: 1. потписана биографија 
кандидата; 2. оригинал или оверена копија 
дипломе; 3. оригинал или оверена копија уве-
рење о некажњавању из казнене евиденције 
МУП-а; 4. оригинал или оверена копија уве-
рења о држављанству РС (не старије од шест 
месеци) 5. оригинал или оверена копија изво-
да из матеичне књиге рођених (не старије 
од шест месеци); 6. оверена копија доказа о 
знању српског језика (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); 
7. копија личне карте 8. доказ о психичкој, 
физичкој и здраственој способности за рад са 
децом и ученицима (прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду). Пријаве се достављају у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”, на адресу: Основна школа 
„Вук Караџић”, 21480 Србобран, Хајдук Вељка 
бб или непосредно у школи, радним даном од 
09.00 до 13.00 сати. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће узети у разматрање. У 
поступку одлучивања о избору кандидата кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова 
за пријем у радни однос из члана 139. Зако-
на, врши ужи избор кандидата које упућује 
на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима, сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима.

МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ”
21000 Нови Сад, Његошева 9

1. Наставник удараљки

УСЛОВИ: висока стручна спрема, 7. степен, 
образовни профил: дипл. музичар, усмерење 
перкусиониста; дипл. музичар перкусиони-
ста; академски музичар перкусиониста; мастер 
музички уметник - професионални статус - пер-
кусиониста, односно ударач. 

2. Наставник камерне музике
са 50% радног времена, односно са 20 

часова недељно

УСЛОВИ: висока стручна спрема, 7. степен, 
образовни профил: дипл. музичар - флаутиста; 
дипл. музичар - обоиста; дипл. музичар - кла-
ринетиста; дипл. музичар - саксофониста; дипл. 
музичар - фаготиста; дипл. музичар - хорниста; 
дипл. музичар - трубач; дипл. музичар - тром-
бониста; дипл. музичар - харфиста; дипл. музи-
чар - перкусиониста; дипл. музичар - виолини-
ста; дипл. музичар - виолиста; дипл. музичар 
- виолончелиста; дипл. музичар контрабасис-
та; дипл. музичар - гитариста; дипл. музичар - 
акордеониста; дипл. музичар - пијаниста; дипл. 
музичар - оргуљаш; дипл. музичар - чембали-
ста; дипл. музичар - соло певач; дипл. музичар 
- концертни и оперски певач; академски музи-
чар инструменталиста; мастер музички умет-
ник, професионални статус - виолиста, виолон-
челиста, контрабасиста, гитариста, харфиста, 
клавириста, оргуљаш, чембалиста, акордеони-
ста, хармоникаш, флаутиста, обоиста, клари-
нетиста, саксофониста, фаготиста, хорниста, 
трубач, тромбониста, тубиста, перкусиониста/
ударач или соло певач; мастер музички умет-
ник, професионални статус - камерни музичар.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поред општих 
услова за заснивање радног односа предвиђе-
них чл. 24 до 29 Закона о раду, („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 69/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17), испуњавају и посебне услове утврђене 
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 
информисање („Сл. гласник - Просветни глас-
ник 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. гласник РС”, бр. 88/17, 10/19, 
6/2020), то јест да: 1. има одговарајуће обра-
зовање, 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. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђивано 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, 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 (српски језик). Канди-
дати су дужни да уз пријаву на конкурс при-
ложе следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем образовању; уверење 
о неосуђиваности у складу са тачком 3 текста 
конкурса, (оригинал, да није старије од 6 месе-

ци); уверење о држављанству РС (оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о знању језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад, (српски 
језик), осим уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику у ком случају је 
у обавези да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе; фотокопију личне 
карте; 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 технолошког развоја РС, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи: 
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 листу „Послови”. 

ОШ „ЂУРА ДАНИЧИЋ”
21000 Нови Сад, Душана Васиљева 19

Спремачица

УСЛОВИ: 1. да кандидат испуњава услове за 
пријем у радни однос, у складу са чланом 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” број 88/2017, 
27/2018, 10/2019) и 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); 3. да има стечено основно образовање 
(први степен стручне спреме); 4. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 5. 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 6. да има држављанство Републи-
ке Србије; 7. да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве се дос-
тављају лично или поштом на адресу: Душана 
Васиљева 19, Нови Сад. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да доставе: 1. сведочанство 
о завршеном основном образовању (оригинал 
или оверена копија), 2. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), 3. доказ из казнене евиден-
ције МУП-а да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ориги-
нал или оверена копија, не старија од 6 месе-
ци); 4. извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија); 5. доказ о знању 
српског језика, осим кандидата који су одгова-
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Наука и образовање

рајуће образовање стекли на том језику или су 
положили испит из српског језика по програ-
му одговарајуће школске установе. Лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Психолошку процену способ-
ности кадидата за рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. У 
складу са чланом 154. став 2. Закона о систе-
му образовања и васпитања („Сл гласник РС” 
бр. 88/2017 и 27/2018) кандидати попуњавају 
пријавни формулар који је доступан на званич-
ној интернет страни Министарства просвете. 
Потребну документацију доставити лично (од 
08 до 14 часова) или поштом на адресу: Душана 
Васиљева 19, 21000 Нови Сад. Рок за пријаву је 
6. јун 2020 године. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ШАМУ МИХАЉ” 
21226 Бачко Петрово Село, Др Имреа Киша 34 

Наставник математике

Наставник српског као нематерњег 
језика

Наставник математике
са непуним радним временом  

- 88,89% норме

Наставник ликовне културе
на српском и на мађарском наставном 
језику са непуним радним временом - 

75% норме 

Наставник биологије
на мађарском наставном језику  
са непуним радним временом  

- 80% норме

Наставник историје
на мађарском наставном језику  
са непуним радним временом  

- 70% норме

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
и то: предвиђене чланом 139, 140, 141 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019 - други закон и 
6/2020) и Правилника о степену и врсти обра-
зовања 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) У радни однос у уста-
нови може да буде примљено лице: 1) поседује 
одговарајуће 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 одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. 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 три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-

мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Наведени услови се доказују при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености услова под 
тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачка 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Пријава на конкурс 
се састоји од: 1) пријавни формулар (канди-
дат попуњава на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја) - одштампан; 2) кратка биографија; 3) 
оверене фотокопије дипломе/уверење о школ-
ској спреми, 4) уверење о некажњавању лица - 
оригинал (не старији од 6 месеци); 5) уверење 
о држављанству (не старији од 6 месеци); 6) 
извод из матичне књиге рођених - на прописа-
ном обрасцу са холограмом; 7) доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (мађарски језик - ако 
се образовно васпитни рад изводи на мађар-
ском наставном језику). Знање српског језика 
се доказује дипломом, односно сведочанством 
да је кандидат стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику, или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Знање мађарског јези-
ка се доказује дипломом, односно сведочан-
ством да је кандидат стекао средње, више или 
високо образовање на мађарском језику, или је 
положио испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Кандидати 
који су изабрани у ужи изор упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Одлуку о избору кандидата 
донеће конкурсна комисија након добијања 
резултата психолошке процене кандидата, у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатом. Неће се разматрати пријаве које 
су неблаговремене, уз које нису приложени 
докази који се траже конкурсом, као ни прија-
ве оних кандидата који не испуњавају услове у 
погледу образовања, врсте и степена стручне 
спреме. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку, у складу са Законом 
о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС”, број 87/18). Пријаве доставити на адресу: 
ОШ „Шаму Михаљ”, Др Имреа Киша 34, 21226 
Бачко Петрово Село, са назнаком радног места 
на који се кандидат пријављује: „За конкурс - 
Наставник математике на мађарском наставном 
језику” или „За конкурс - Наставник српског као 
нематерњег језика” или „За конкурс - Настав-
ник математике” или „За конкурс - Наставник 
ликовне културе на српском и на мађарском 
наставном језику” или „За конкурс - Наставник 
биологије на мађарском наставном језику”или 
„За конкурс - Наставник историје на мађарском 
наставном језику”. Рок за пријаву је 10 дана од 
дана објављивања огласа у недељном листу 
„Послови”. Ближе информације могу се добити 
на телефон 021/6903-039. 

Секретар установе

УСЛОВИ: услови неопходни за заснивање рад-
ног односа: у радни однос ради обављања 
послова може бити примљен кандидат који 
испуњава услове из чл. 139. Закона о основа-
ма система образовања иваспитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 
6/20), опште услове из Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 

75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), и то: да има 
одговарајуће високо образовање, стечено:а) 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије) или б) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године - дипломирани правник; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у члану 139. став 1. тачка 3. Законао 
основама система образовања и васпитања; да 
једржављанин Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
пријавни формулар са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС; пријаву 
на конкурс са основним биографским подацима, 
оверену копију или оригинал дипломе о стече-
ној врсти и степену образовања, оверену копију 
или оригинал извода из матичне књиге рођених 
- на прописаном обрасцу са холограмом, овере-
ну копију или оригинал уверења о држављан-
ству - документ не старији од 6 месеци, доказ 
да лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривична дела прописана чланом 139 
став 1. тачка 3. документ не старији од 6 месе-
ци - документ издаје МУП; доказ о поседовању 
психичке, физичке издравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење, прибавља се пре закључења уговора о 
раду), зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (знање мађар-
ског језика је обавезно). Знање српског језика 
се доказује дипломом, односно сведочанством 
да је кандидат стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику, или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Знање мађарског 
језика се доказује дипломом, односно сведо-
чанством да је кандидат стекао средње, више 
или високо образовање на мађарском језику, 
или је положио испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за запошљавање. Одлуку о избору кандида-
та донеће конкурсна комисија након добијања 
резултата психолошке процене кандидата, у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатом. Неће се разматрати пријаве које 
су неблаговремене, уз које нису приложени 
докази који се траже конкурсом, као ни прија-
ве оних кандидата који не испуњавају услове у 
погледу образовања, врсте и степена стручне 
спреме. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку, у складу са Законом 
о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС”, број 87/18). Рок за пријаву је 10 дана од 
дана објављивања конкурса у недељном листу 
„Послови”. Пријаве са документацијом се подно-
се лично или поштом на адресу: Основна шко-
ла „Шаму Михаљ”, 21226 Бачко Петрово Село, 
Др Имреа Киша 34, са назнаком „За конкурс за 
секретара установе”. Ближе информације могу 
се добити на телефон 021/6903-039. 

Спремач

Спремачица

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва може бити примљен кандидат који испуња-
ва услове из чл. 139. Закона о основама систе-
ма образовања иваспитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), 
опште услове из Закона о раду („Сл. гласник 
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РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), и то: да има 
одговарајуће образовање, основно образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; даније 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
нодело утврђено у члану 139. став 1. тачка 3. 
Законао основама система образовања и васпи-
тања; да једржављанин Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
пријавни формулар са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, пријаву 
на конкурс са основним биографским подаци-
ма, оверену копију дипломе о стеченој врсти и 
степену образовања, оверену копију или ори-
гинал извода из матичне књиге рођених - на 
прописаном обрасцу са холограмом, оверену 
копију или оригинал уверења о држављанству 
- документ не старији од 6 месеци, доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривична дела прописана чланом 139 став 
1. тачка 3. Документ не старији од 6 месеци - 
документ издаје МУП, доказ о поседовању пси-
хичке, физичке издравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење, 
прибавља се пре закључења уговора о раду), 
доказ да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (уколико је 
лице завршило основну, односно средњу шко-
лу на језику националне мањине по наставним 
плановима и програмима Р. Србије сматра се 
да поседује знање српског језика). Кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за запо-
шљавање. Одлуку о избору кандидата донеће 
конкурсна комисија након добијања резултата 
психолошке процене кандидата, у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
том. Рок за пријаву је 10 дана од дана објављи-
вања конкурса у недељном листу „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, број 87/18). Пријаве са докумен-
тацијом се подносе лично или поштом на адре-
су: Основна школа „Шаму Михаљ”, 21226 Бачко 
Петрово Село, Др Имреа Киша 34, са назнаком 
радног места за које се кандидат пријављује: 
„За конкурс - Спремач” или „За конкурс - Спре-
мачица”. Ближе информације могу се добити на 
телефон 021/6903-039. 

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР”
Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23

Наставник предметне наставе - 
српски језик и књижевност

са непуним радним временом 66,67%

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове про-
писане чланом 139. и 140. 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, стручних сарадника и 
помоћних наставника у Гимназији („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020) и 
то да је стекао одговарајуће високо образо-
вање на: 1) студијама 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 
групу предмета; (2) студије другог степена из 

области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са 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, 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обрзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја а 
потребну документацију заједно са пријавним 
формуларом доставља школи у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
поднесу следећу документацију:кратку биогра-
фију; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати који су 
стекли академско звање мастер достављају и 
диплому са основних академских студија); уве-
рење из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе (о неосуђиваности за горе наве-
дена кривична дела), не старије од шест месеца 
од дана објављивања конкурса - оригинал или 
оверена фотокопија; уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци) - оригинал или ове-
рена фотокопија; доказ о знању српског јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (доставља кандидат уколико није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику); 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима (лекарско уве-
рење) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве као 
и фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у раз-
матрање. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на број телефона 021/751-
235. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН КОЛАР” 
Селенча, Вајанског 1

Спремачица

Наставник немачког језика
66% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, предвиђених Законом о раду, 
кандидат мора испуњавати и посебне усло-
ве прописне у члану 139, 140. и 141. Закона 
о основама система образовање и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 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, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити сле-
деће документе: доказ о одговарајућој стручној 
спреми: за наставника немачког језика: профе-
сор, односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност; мастер филолог (студијски 

програм или главни предмет/профил немачки 
језик); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/про-
фил немачки језик); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм Језик, књи-
жевност и култура); мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет - немачки језик); за рад-
но место спремачица - завршено осмогодишње 
основно образовање - оверену фотокопију; уве-
рење о држављанству Републике Србије - не 
старије од 6 месеци; доказ о неосуђиваности 
- не старије од 6 месеци. Кандидат за радно 
место наставника доставља и доказ о испуње-
ности услова о знању словачког језика - језик 
на коме се изводи настава. Изабрани кандидат 
доставља уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима пре закључења уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Конкурс траје 8 дана од дана објављивања. 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„МИРОСЛАВ АНТИЋ”
Футог, Раде Кончара 2 

Конкурс објављен у публикацији „Послови” 11. 
марта 2020. године, поништава се у целости, из 
разлога што је исти био објављен 11.03.2020. 
године у време доношења одлуке о прогла-
шењу ванредног стања („Службени гласник РС” 
број 29/20), која је ступила на снагу 15. марта 
2020. године. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИРОСЛАВ АНТИЋ”

Футог, Раде Кончара 2 

Наставник предметне наставе 
техничког и информатичког 

образовања - технике и технологије
на српском језику, са 60% радног 

времена

Референт за финансијско-
рачуноводствене, правне кадровске 

и администратине послове

Домар - мајстор одржавања

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и 
то ако: 1. има одговарајуће образовање. У 
радни однос на радно место наставник пре-
дметне наставе-техничког и информатичког 
образовања - технике и технологије, може да 
буде примљено лице ако је стекло VII степен 
стручне спреме (мастер академске студије или 
основне студије у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године) 
у складу са чланом 140. став 1. и 2. и чланом 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11 
/2012, 15/13, 2/16, 11/16, 27/17, 3/17, 13/2018 и 
11/2019). У радни однос на радно место рефе-
рента за финансијско-рачуноводствене, правне 
кадровске и административне послове може да 
буде примљено лице са IV степеном стручне 
спреме. У радни однос на радно место домара 
- мајстора одржавања може да буде примљено 
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лице са средњим образовањем; 2. има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. Има 
држављанство Републике Србије; 5. Зна српски 
језик у складу са чланом 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020). Докази о испуњености услова из тачке 
1. 3. и 4. саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2. прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидат попуњава пријав-
ни фолмулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним фол-
муларом доставља на адресу: Основна школа 
„Мирослав Антић” 21410 Футог, Раде Кончара 2, 
са назнаком - За конкурс. Конкурс остаје отво-
рен 8 дана од дана објављивања. 

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

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање: високо образовање, на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, из области економских 
наука, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године, на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), из области еко-
номских наука, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, из области економских нау-
ка. 2. има психичку физичку и здравствену спо-
собност 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, 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. 

Наставник предметне наставе - 
наставник математике
66,67% радног времена

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. став 1. 
и 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 - други закон, и 10/2019) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи „Служ-
бени гласник РС” - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018), 2. није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично 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 родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторско понашање; 3. 
има држављанство Републике Србије, 4. зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад

Наставник предметне наставе - 
наставник физике
60% радног времена

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. став 1. и 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 - други закон, и 10/2019) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи „Служ-
бени гласник РС” - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018), 2. није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично 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 родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторско понашање; 
3. има држављанство Републике Србије 4. зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да кандидат има завршену основну 
школу; 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 месе-
ца, као и за кривично дело насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторско понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије, 5. зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс одштампану са 
званичног сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја кандидати треба да доста-
ве: оверен препис /фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; уверење о држављанству, 

не старије од 6 месеци, (оригинал или овере-
ну фотокопију); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију), уве-
рење о некажњавању из МУП-а, не старије од 
6 месеци; - кратку биографију или CV. Докази 
о здравственој, психичкој и физичкој способ-
ности прибављају се пре закључења уговора о 
раду. Доказ да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад доставља 
кандидат које одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаве се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе 
на телефон бр. 021/760-014. 

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

1. Чистачица

2. Наставник разредне наставе

3. Наставник техничког и 
информатичког образовања

са 70 % радног времена

4. Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Кандидат мора испуњавати 
услове за заснивање радног односа прописане 
чл. 139 ЗОСОВ-а, односно да: 1) има одгова-
рајуће образовање прописано законом; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови из става 1. овог 
члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из тач. 1), 3) -5) састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тач-
ке 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Пријаве се достављају у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ 
„Васа Стајић” Нови Сад”,Војводе Книћанина 
12б, 21000 Нови Сад. Уз пријаву кандидати су 
дужни да доставе краћу биографију и податке 
о кретању у служби, уверење о држављанству, 
оверену фотокопију сведочанства о стеченом 
образовању, лекарско уверење за рад са уче-
ницима, личну карту и извода из МКР, уверење 
МУП-а да није осуђиван. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање. 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
Бачка Паланка

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

50% од пуне норме

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава 
услове прописане чланом 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), и Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова ОШ „Десанка Максимовић” Бачка 
Паланка: 1. да има одговарајуће образовање, 
средње образовање: четврти степен стручне 
спреме правног - економског смера; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (уверење надлеж-
не установе тражиће се накнадно од изабраног 
кандидата, пре закључења уговора); 3. да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тач-
ка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања 4. да има држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: 1. пријав-
ни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; 2. биографију; 3. оригинал 
или оверена фотокопија дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању; 4. оригинал уве-
рење из казнене евиденције о неосуђиваности 
(прибављено од стране надележног органа 
МУП-а, не старије од 6 месеци) 5. уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци); 
6. извод из МКР; 7. фотокопију личне карте; 
8. доказ о познавању српског језика подно-
си само кандидат који није стекао диплому на 
српском језику. Пријаве слати на адресу школе 
ОШ „Десанка Максимовић” Бачка Паланка, са 
назнаком „За конкурс за референта за правне, 
кадровске и административне и послове”. Бли-
же информације о конкурсу могу да се добију 
код секретара школе и преко броја телефона: 
021/750-574. 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
21460 Врбас, М. Тита 118 

1. Корепетитор

2. Стручни сарадник - педагог
50% радног времена

3. Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат за радно место под 1. и 2. 
треба да поседује одговарајуће образовање 
сагласно одредбама чл. 140. и 141. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017. 6/20) и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи за радно место кор-
петитора („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” број 18/13), да имају психичку физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама систе-
ма образовања; држављанство РС, зна српки 
језик или језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад, Уз пријаву на конкурс канди-
дати достављају (оригинал или оверену фото-
копију): диплому, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству РС, доказ 
да канидат 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 психолош-
ких, педагошкихких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи у складу 
са ЕСПБ. (оригинал или оверена фотокопија 
потврде - уверење одговарајуће високош-
колске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из психоло-
гије и педагогоје, Уверење да кандидат није 
осуђиван из чл. 139. став 1. тачка 3. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
се доставља пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Ближе информације о конкурсу на тел. 
021/706-431, e-mail: msvrbas@mts.rs. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу 
школе: Основна музичка школа, М. Тита 118, 
21460 Врбас.

ШОМО „СТЕВАН ХРИСТИЋ”
Бачка Паланка, Академика Милана Курепе 10

Наставник флауте
на одређено време (замена одсутног 

запосленог преко 60 дана, породиљско 
одсуство и одсуство са рада ради неге 

детета)

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
флаутиста; дипломирани музичар - флаутиста; 
дипломирани флаутиста; академски музичар 
флаутиста; мастер музички уметник, професио-
нални статус - флаутиста. 

ОСТАЛО: образовно-васпитни рад у школи се 
остварује на српском језику. Поред општих 
услова предвиђених Законом о раду, канди-
дат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 139, 140. и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања и у складу 
са чл. 2 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
8/13, 2/17, 9/19 и 1/20), односно да је стекао 
одговарајуће високо образовање; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није правоснаж-
ном пресудом осуђивано 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 кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме остварује образовно-васпитни рад; да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има горе 
наведено образовање. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-

нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају у 
оригиналу или овереном препису/фотокопији 
од стране јавног бележника следећу докумен-
тацију: биографију (CV); извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци; доказ о неосуђиваности 
прибављено од надлежног органа МУП-а, не 
старије од 6 месеци; доказ о стеченом обра-
зовању (уверење о стеченом одговарајућем 
образовању односно диплому са додатком 
дипломи за основне и мастер студије); доказ 
о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, односно уверење 
(или оверену фотокопију индекса) да су у току 
студија положили испите из педагогије и пси-
хологије или доказ да су положили стручни 
испит, односно испит за лиценцу (у складу са 
чланом 142. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања); доказ о знању српског 
језика подноси кандидат који средње, више 
или високо образовање није стекао на српс-
ком језику, издат од одговарајуће високошкол-
ске установе. Конкурсна комисија коју именује 
директор утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос у року од осам 
дана од истека рока за пријем пријава и кан-
дидате који су изабрани у ужи избор упућује 
у року од осам дана на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. О датуму провере психофизичких 
способности кандидати ће бити благовремено 
обавештени од стране школе. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и 
ученицима, обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Рок за пријављивање 
на конкурс је осам дана од дана објављивања 
конкурса у пубикацији „Послови”. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани канди-
дат по коначности одлуке о избору кандидата, 
а пре закључења уговора о раду. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријаве на конкурс са пријавним 
формуларом и траженом документацијом сла-
ти на адресу Милана Курепе 10, 21400 Бачка 
Паланка или доставити лично у секретаријату 
школе. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефон: 021/752-287. 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

1. За стицање звања наставника у 
звању доцента за ужу научну област 

Електроника
и заснивање радног односа  

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

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство, 
да је претходне степене студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8), односно 
да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74. Закона о високом обра-
зовању, чланом 143. Статута Универзитета у 
Новом Саду и чланом 14. Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду. 
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2. За стицање звања наставника за 
ужу научну област Организација и 
технологије транспортних система

и заснивање радног односа у звању 
ванредног професора на одређено време 

у трајању од 5 година или редовног 
професора на неодређено време

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
саобраћајно инжењерство, да је претходне 
степене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање три 
године педагошког искуства на високошколској 
установи, као и услови прописани чланом 74. 
Закона о високом образовању, чланом 143. Ста-
тута Универзитета у Новом Саду и чланом 14. 
Правилника о ближим минималним условима 
за избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду. 

3. За стицање звања наставника 
за ужу научну област Машине 
алатке, технолошки системи и 

аутоматизација поступака пројеката
и заснивање радног односа у звању 

ванредног професора на одређено време 
у трајању од 5 година или редовног 

професора на неодређено време

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
машинско инжењерство, да је претходне сте-
пене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање три 
године педагошког искуства на високошколској 
установи, као и услови прописани чланом 74. 
Закона о високом образовању, чланом 143. Ста-
тута Универзитета у Новом Саду и чланом 14. 
Правилника о ближим минималним условима 
за избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду. 

4. За стицање звања наставника 
за ужу уметничку област Ликовне 

уметности у техници и дизајну
и заснивање радног односа у звању 

ванредног професора из поља 
уметности на одређено време у трајању 
од 5 година или редовног професора из 
поља уметности на неодређено време

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
ликовне уметности или графичко инжењер-
ство и дизајн или завршене мастер академске 
студије из области ликовне уметности или гра-
фичко инжењерство и дизајн, да је претходне 
степене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање три 
године педагошког искуства на високошколској 
установи, као и услови прописани чланом 74. 
Закона о високом образовању, чланом 143. Ста-
тута Универзитета у Новом Саду и чланом 14. 
Правилника о ближим минималним условима 
за избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду. 

5. За стицање звања наставника 
у звању доцента или ванредног 

професора за ужу научну област: 
Аутоматика и управљање системима

на одређено време у трајању  
од 5 година, са 25% радног времена

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство, 
да је претходне степене студија завршио са 

просечном оценом најмање осам (8), односно 
да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74. Закона о високом обра-
зовању, чланом 143. Статута Универзитета у 
Новом Саду и чланом 14. Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду. 

6. За стицање звања наставника 
у звању доцента или ванредног 

професора за ужу научну област: 
Материјали и технологије спајања

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
машинско инжењерство, да је претходне сте-
пене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање три 
године педагошког искуства на високошколској 
установи, као и услови прописани чланом 74. 
Закона о високом образовању, чланом 143. Ста-
тута Универзитета у Новом Саду и чланом 14. 
Правилника о ближим минималним условима 
за избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду. 

7. За стицање звања наставника 
у звању доцента или ванредног 

професора за ужу научну област 
Графичко инжењерство

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
графичко инжењерство и дизајн или машинско 
инжењерство, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, 
као и услови прописани чланом 74. Закона о 
високом образовању, чланом 143. Статута Уни-
верзитета у Новом Саду и чланом 14. Правил-
ника о ближим минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду. 

8. За стицање звања наставника 
у звању доцента или ванредног 

професора за ужу научну област: 
Електроника

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство, 
да је претходне степене студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8), односно 
да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74. Закона о високом обра-
зовању, чланом 143. Статута Универзитета у 
Новом Саду и чланом 14. Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду. 

ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за засни-
вање радног односа и избор у звање (навес-
ти звање, прецизан назив уже области и датум 
објављивања конкурса); 2. краћу биографију 
са библиографијом (списак радова); 3. овере-
не фотокопије диплома и додатака дипломама 
са свих нивоима студија. за дипломе стечене 
у иностранству потребно је приложити доказ 
о признавању стране високошколске исправе; 
4. фотокопирану или очитану личну карту; 5. 
потврду о оцени резултата педагошког рада - 
мишљење студената, уколико кандидат посе-
дује педагошко искуство; 6. потврду из МУП-а 

да кандидат није правоснажно осуђиван за 
кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи; 7. фото-
копије објављених научних, односно струч-
них радова у научним часописима, зборни-
цима или саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима, односно при-
знатих уметничких остварења, оригиналних 
стручних остварења (пројеката, студија, пате-
ната, оригиналних метода и сл.). објављених 
уџбеника, монографија, практикума или збир-
ки задатака, за ужу научну, уметничку, однос-
но стручну област за коју се бира; 8. Доказе 
о руковођењу или учешћу у научним, односно 
уметничким пројектима, оствареним резулта-
тима у развоју научно-наставног подмлатка на 
факултету, учешћу у завршним радовима на 
специјалистичким, мастер и докторским ака-
демским студијама. За избор у звање: доцента, 
доцента или ванредног професора, ванредног 
или редовног професора, ванредног или редо-
вног професора из поља уметности, приложи-
ти и: 1. Попуњен електронски образац: Рефе-
рат комисије о кандидатима за избор у звање 
наставника-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1. 4. 
pdf. Сајту Универзитета у Новом Саду: хттпс://
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат исти тре-
ба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и 
то у року предвиђеном за пријаву кандидата. 
2. За сваку одредницу коју кандидат испуњава 
неопходно је приложити доказ у форми одлу-
ке, решења, потврде и сл. За чланство у удру-
жењима, одборима, органима управљања и сл., 
неопходно је доставити потврду надлежних 
институција или навести линк са сајта институ-
ције на ком се јасно види кандидатово учешће 
у раду. За чланство у комисијама за изборе у 
звања, неопходно је доставити решење о име-
новању комисије. За учешће у програмским и 
организационим одборима скупова, неопход-
но је доставити потврду о учешћу или навести 
линк са сајта институције на ком се јасно види 
кандидатово учешће у раду. За избор у звање 
редовног професора, као доказе о цитираности 
обавезно је доставити потврду Матице српске, 
поред које кандидат може доставити и друге 
доказе (научне радове у којима се види цити-
раност, одштампану листу цитата са Сцопус-а и 
сл.). Ако је научни рад који представља услов 
за избор у звање наставника у штампи, неоп-
ходно је да аутор приложи потврду уредништва 
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 бла-
говремене пријаве. Одлука о избору у звање 
ступа на снагу почев од дана ступања на сна-
гу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на 
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања. 

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ”
Петроварадин, Прерадовићева 6

1. Секретар

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са Уредбом о каталогу радних 
места у јавним службама и другим организа-
цијама у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр.  
81/2017, 6/2018 и 43/2018) и то: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије); на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2. има психичку физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном 
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пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривично дело насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторско понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. да 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 (односно уверења ако диплома 
није издата), оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности 
- уверење из казнене евиденције да лице није 
осуђивано (уверење из МУП-а, не старије од 
6 месеци); доказ о знању српског језика као и 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад у школи (доказ кандидат доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику); доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду). Конкурс спроводи Конкурс-
на комисија коју именује директор школе. Рок 
за пријављивање на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса. 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 пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање применом стандардизованих 
поступака, о чему ће кандидати бити благовре-
мено обавештени. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Напомена: Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве без потребне документације, као и 
фотокопије докумената које нису оверене, неће 
се разматрати. Пријаве на конкурс доставити 
лично или поштом на адресу школе (Прерадо-
вићева 6, Петроварадин), у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, са назнаком: „ За 
конкурс за пријем у радни однос (навести рад-
но место)”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе радним данима 
од 9 до 13 часова, лично или путем телефона: 
021/6433-201. 

2. Спремачица
6 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове про-
писане у чл. 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и то: да 
је стекао одговарајуће образовање: 1) заврше-
на најмање основна школа; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 

изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за 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 санк-
цију, и да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
је држављанин Републике Србије; зна српски 
језик и језик на коме се остварује образов-
но-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 Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности 
уврење из казнене евиденције да лице није 
осуђивано (уверење из МУП-а, не старије од 
6 месеци), доказ о знању српског језика као и 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад у школи (доказ кандидат доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику); доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду). Конкурс спроводи Кон-
курсна комисија коју именује директор школе. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. 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 пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање применом стандардизованих 
поступака, о чему ће кандидати бити благовре-
мено обавештени. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Напомена: Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве без потребне документације, као и 
фотокопије докумената које нису оверене, неће 
се разматрати. Пријаве на конкурс доставити 
лично или поштом на адресу школе (Прерадо-
вићева 6, Петроварадин), у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, са назнаком: „За 
конкурс за пријем у радни однос (навести рад-
но место)”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе радним данима 
од 9 до 13 часова, лично или путем телефона 
021/6433-201.

3. Наставник грађанског васпитања
са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове и 
прописане у чл. 139, 140, 142. и 144. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/19 и 6/20) и Правилником о врсти и степе-
ну образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” 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 образовање, у складу са 

чланом 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: а) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; б) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике 
Србије; зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; (односно уверења ако диплома 
није издата), оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности  
- уверење из казнене евиденције да лице није 
осуђивано (уверење из МУП-а не старије од 6 
месеци), доказ о знању српског језика као и 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад у школи (доказ кандидат доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику); доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду). Конкурс спроводи Конкурс-
на комисија коју именује директор школе. Рок 
за пријављивање на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса. 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 пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање применом стандардизованих 
поступака, о чему ће кандидати бити благовре-
мено обавештени. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Напомена: Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве без потребне документације, као и 
фотокопије докумената које нису оверене, неће 
се разматрати. Пријаве на конкурс доставити 
лично или поштом на адресу школе (Прерадо-
вићева 6 Петроварадин), у року од 8 дана од 
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дана објављивања конкурса, са назнаком: „За 
конкурс за пријем у радни однос (навести рад-
но место)”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе радним данима 
од 9 до 13 часова, лично или путем телефона: 
021/6433-201. 

4. Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове и 
прописане у чл. 139, 140, 142. и 144. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/19 и 6/20) и Правилником о врсти и степе-
ну образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” 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 образовање, у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: а) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; б) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике 
Србије; зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; (односно уверења ако диплома 
није издата), оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности  
- уверење из казнене евиденције да лице није 
осуђивано (уверење из МУП-а не старије од 6 
месеци), доказ о знању српског језика као и 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад у школи (доказ кандидат доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику); доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду). Конкурс спроводи Конкурс-
на комисија коју именује директор школе. Рок 
за пријављивање на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса. 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 пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање применом стандардизованих 

поступака, о чему ће кандидати бити благовре-
мено обавештени. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Напомена: Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве без потребне документације, као и 
фотокопије докумената које нису оверене, неће 
се разматрати. Пријаве на конкурс доставити 
лично или поштом на адресу школе (Прерадо-
вићева 6, Петроварадин), у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, са назнаком: „За 
конкурс за пријем у радни однос (навести рад-
но место)”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе радним данима 
од 9 до 13 часова, лично или путем телефона: 
021/6433-201. 

5. Наставник немачког језика
са 77,78% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове и 
прописане у чл. 139, 140, 142. и 144 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/19 и 6/20) и Правилником о врсти и степе-
ну образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, 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 образовање, у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: а) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; б) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике 
Србије; зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; (односно уверења ако диплома 
није издата), оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности  
- уверење из казнене евиденције да лице није 

осуђивано (уверење из МУП-а не старије од 6 
месеци), доказ о знању српског језика као и јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад 
у школи (доказ кандидат доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду). Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Рок за пријављи-
вање на конкурс је осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Напомена: Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве без потребне доку-
ментације, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на 
конкурс доставити лично или поштом на адресу 
школе (Прерадовићева 6, Петроварадин), 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 13 часова, лично или 
путем телефона 021/6433-201.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ВЧИЕЛКА”

21470 Бачки Петровац, Јармочна бб

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139. и 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020; даље: Закон) и то: А) 1) да 
има одговарајуће високо образовање;2) да има 
физичку, психичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад у Предшколској уста-
нови. Б) Одговарајуће високо образовање је 
образовање стечено: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
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чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, 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 најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. 3) Изузетно, наставник и вас-
питач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим обра-
зовањем. Дужност директора предшколске 
установе може да обавља лице које има: обра-
зовање из члана 140. став 1 и 2 Закона за вас-
питача или стручног сарадника, дозволу за рад 
наставника, васпитача или стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања. Дужност директора 
предшколске установе може да обавља и лице 
које има: одговарајуће образовање из члана 
140. став 3 Закона за васпитача, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање 10 година рада у предшколској 
установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајуће образовања. 
Изабрани директор, ако нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року до 
2 године од дана ступања на дужност. Ц) Кан-
дидат који се пријављује на конкурс за дирек-
тора Предшколске установе треба да приложи 
следеће доказе: 1. Радну биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби; 2. Доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оригинал 
или оверену фотокопију дипломе); 3. Доказ о 
положеном стручном испиту односно испиту за 
лиценцу (оригинал или оверену фотокопију); 4. 
Доказ о знању српског и словачког језика (дос-
тављају само кандидаити који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском/словачком 
језику, у том случају кандидат доставља писа-
ни доказ да је положио српски/словачки језик 
по програму високошколске установе-оригинал 
или оверена фотокопија); 5. Потврду о радном 
стажу-најмање осам/десет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
(оригинал); 6. Доказ да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење/потврда из МУП-а, не старија од шест 
месеци-оригинал или оверену фотокопију); 
7. доказ да против кандидата није покренута 
оптужница за кривична дела из члана 139. став 
1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.88/17, 
27/18 - др. закони и 10/19) - уверење/потврда 
из надлежног суда, не старија од шест месе-
ци-оригинал или оверену фотокопију); 8. доказ 
да је држављанин Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију-не старије од шест 
месеци); 9. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију-не старије 
од шест месеци); 10. лекарско уверење које 
издаје надлежна здравствена установа да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену 

способност за рад са децом и ученицима; 11. 
доказ о обуци и положеном испиту за дирек-
тора установе (оригинал или оверену фото-
копију); пријава која не садржи доказ о поло-
женој обуци и испиту за директора установе 
неће се сматрати непотпуном, али ће изабра-
ни кандидат бити у обавези да положи испит 
за директора у законском року; 12. Кандидат 
који је претходно обављао дужност директора 
установе дужан је да достави доказ (оверену 
фотокопију) извештаја о резултату стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Пријава на конкурс треба оба-
везно да садржи податке о кандидату (име и 
презиме кандидата, адресу пребивалишта, 
односно боравишта, контакт телефон, адре-
су електронске поште ако је кандидат посе-
дује) и попис документације која се доставља 
уз пријаву као доказ о испуњености тражених 
услова. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
(петнаест) дана од дана његовог објављивања 
у листу НСЗ „Послови”. Пријава на конкурс за 
избор директора заједно са потребном докумен-
тацијом доставља се поштом на адресу Предш-
колске установе „Вчиелка”, улица Јармочна бб, 
21470 Бачки Петровац, са назнаком „Конкурс за 
избор директора установе” или предаје лично у 
седишту Предшколске установе сваког радног 
дана од 8.00 до 13.00 часова. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. О резултатима конкурса кандидати ће 
бити обавештени у року од 8 (осам) дана од 
дана пријема решења о именовању директора 
Предшколске установе које доноси министар 
надлежан за послове просвете. За све додатне 
информације о конкурсу, заинтересовани кан-
дидати се могу обратити сваког радног дана у 
времену од 8.00 до 13.00 часова на телефон за 
информације 021/780-189.

БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Јеврејска 7

Наставник предметне наставе - 
Биологија

са 10% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (породиљско одсуство и 

одсуство са рада ради неге детета)

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примље-
но 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 - аутентично 
тумачење), испуњава и посебне услове про-
писане одредбом чл. 139. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
то да: 1. има одговарајуће образовање: висо-
ко образовање стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, 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 најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, у складу са одредбом члана 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања и врсту стручне спреме за Наставни-
ка предметне наставе - предмет Биологија про-
писану Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 

13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020) и то: 
професор биологије; дипломирани молекуларни 
биолог и физиолог; дипломирани биолог; про-
фесор биологије - хемије; дипломирани профе-
сор биологије и хемије; дипломирани биолог за 
екологију и заштиту животне средине; дипло-
мирани биолог, смер заштита животне средине; 
дипломирани биолог заштите животне среди-
не; дипломирани биолог - еколог; дипломира-
ни професор биологије; дипломирани професор 
биологије - мастер; дипломирани биолог - мас-
тер; дипломирани молекуларни биолог - мас-
тер; дипломирани професор биологије - хемије 
- мастер; мастер биолог; мастер професор био-
логије; 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз својеручно потписану 
пријаву са биографијом доставити:попуњен 
и одштампан пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС; доказ о одго-
варајућем образовању (диплому); доказ о неос-
уђиваности за кривична дела наведена под тач. 
3. овог конкурса (уверење из казнене евиден-
ције МУП-а РС и уверење надлежног суда које 
није старије од 6 месеци); доказ о држављан-
ству (уверење које није старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика и језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (доказ је при-
ложена диплома о стеченом образовању на срп-
ском 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 јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе); извод МК рођених (са холограмом) и 
фотокопију личне карте. Докази о испуњености 
услова под редним бројем 1., 3.-5. овог конкур-
са саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
под редним бројем 2. (лекарско уверење) кан-
дидат прилаже пре закључења уговора о раду. 
У пријави обавезно навести контакт телефон. 
Докази који се прилажу морају бити у ориги-
налу или оверени преписи/фотокопије. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Информације о конкурсу се могу добити 
од секретара школе путем телефона: 021/529-
225. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва конкурса доставити непосредно или путем 
поште на адресу: Балетска школа у Новом Саду, 
21000 Нови Сад, Јеврејска број 7 са назнаком 
„пријава на конкурс”.

ОШ „ШАМУ МИХАЉ”
21220 Бечеј, Трг братства јединства 2

Наставник енглеског језика са 
знањем српског и мађарског језика 
са непуним радним временом од 50%

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24. Зако-
на о раду треба и да испуњава услове пред-
виђене одредбама члана 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
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гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и то: 
Одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања као и у складу са правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник- Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019 
и 2/2020) за рад на радном месту - наставник 
енглеског језика са знањем српског и мађарког 
језика, да има психичку, физичку и здравстве-
ну споспобност 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 месе-
ца као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра 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 мађарски језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријемни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријемним формуларом достављају шко-
ли. Остало: уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: 1. оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању (кандидат који има високо образовање 
стечено на студијама другог степена доставља 
оверену копију дипломе другог степена и ове-
рену копију дипломе основних академских сту-
дија); 2. оригинал/ оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, не страрије 
од 6 месеци; 3. оригинал/ оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених; 4. уверење о 
неосуђиваности не старије од 6 месеци (овај 
документ издаје МУП - полицијска управа); 
5. радну биографију, телефон за контакт; 6. 
Доказ да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Место рада: 
Бечеј, Трг братства јединства бр.2. Кандидат 
који буде изабран пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственом споспобности 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 објављи-
вања конкурса. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија именована одлуком директора шко-
ле. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену за рад 
са децом и ученицима коју врши НЗС приме-
ном стандрадизованих поступака (уколико је 
већ извршена процена 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 8 дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима и доноси 
решења о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Разговор са кандидатима обавиће се у просто-
ријама школе, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени на бројеве контакт 
телефона које су навели у својим пријавама. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” НЗС. Неблаговремене, непотпуне и нера-
зумљиве пријаве неће се разматрати. Ближе 

информације о јавном конкурсу могу се доби-
ти на телефон 021/6912344 Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се лично или 
поштом у затвореним ковертама са назнаком 
„За конкурсну комисију” на адресу Основна 
школа „Шаму Михаљ” Трг братства јединства 
бр. 2, Бечеј.

Наставник историје са знањем 
мађарског језика

са непуним радним временом од 50%

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24. Закона 
о раду треба и да испуњава услове предвиђене 
одредбама члана 139. 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) и то: одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања као 
и у складу са правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник - Просвет-
ни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019 и 2/2020) за рад на 
радном месту - наставник историје са знањем 
мађарског језика, да има психичку, физичку 
и здравствену споспобност 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 родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик и мађар-
ски језик на коме остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријемни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријемним формуларом дос-
тављају школи. Остало: уз пријавни формулар 
кандидати достављају следећу документацију: 
1. оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању (кандидат који има високо 
образовање стечено на студијама другог сте-
пена доставља оверену копију дипломе дру-
гог степена и оверену копију дипломе основ-
них академских студија); 2. оригинал/ оверену 
копију уверења о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци; 3. оригинал/ 
оверену копију извода из матичне књиге рође-
них; 4. уверење о неосуђиваности не старије 
од 6 месеци (овај документ издаје МУП - Поли-
цијска управа); 5. радну биографију, телефон 
за контакт; 6. доказ да зна српски језик и језик 
на коме остварује образовно-васпитни рад. 
Место рада: Бечеј, Трг братства јединства бр. 
2. Кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственом споспобности 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 формула-
ром доставља се школи у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована одлуком дирек-
тора школе. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену за рад са децом и ученицима коју врши 
НЗС применом стандрадизованих поступака 
(уколико је већ извршена процена 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 сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима и 
доноси решења о избору кандидата у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Разговор са кандидатима обавиће се у 
просторијама школе, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену бити обавештени на броје-
ве контакт телефона које су навели у својим 
пријавама. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” НЗС. Неблаговремене, непотпуне и 
нераумљиве пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације о јавном конкурсу могу се добити 
на телефон 021/6912344. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се лично или 
поштом у затвореним ковертама са назнаком 
„За конкурсну комисију” на адресу Основна 
школа „Шаму Михаљ” Трг братства јединства 
бр. 2, Бечеј.

Наставник ликовне културе са 
знањем српског и мађарског језика
са непуним радним временом од 75%

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24. Закона 
о раду треба и да испуњава услове предвиђене 
одредбама члана 139. 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) и то: одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања као 
и у складу са правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник- Про-
светни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019 и 2/2020) 
за рад на радном месту - наставник ликовне 
културе са знањем српског и мађарког језика, 
да има психичку, физичку и здравствену спос-
побност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела за која 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, да има држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик и мађарски језик на коме 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријемни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријемним формуларом достављају шко-
ли. Остало: уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: 1. оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању (кандидат који има високо образовање 
стечено на студијама другог степена доставља 
оверену копију дипломе другог степена и ове-
рену копију дипломе основних академских сту-
дија); 2. оригинал/ оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, не страрије 
од 6 месеци; 3. оригинал/ оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених; 4. уверење о 
неосуђиваности не старије од 6 месеци (овај 
документ издаје МУП - Полицијска управа); 
5. радну биографију, телефон за контакт; 6. 
доказ да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Место рада: 
Бечеј, Трг братства јединства бр. 2. Кандидат 
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који буде изабран пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственом споспобности 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 објављи-
вања конкурса. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија именована одлуком директора шко-
ле. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену за рад 
са децом и ученицима коју врши НЗС приме-
ном стандрадизованих поступака (уколико је 
већ извршена процена 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 8 дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима и доноси 
решења о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Разговор са кандидатима обавиће се у просто-
ријама школе, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени на бројеве контакт 
телефона које су навели у својим пријавама. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” НЗС. Неблаговремене, непотпуне и нера-
зумљиве пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације о јавном конкурсу могу се добити 
на телефон 021/6912344. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се лично или 
поштом у затвореним ковертама са назнаком 
„За конкурсну комисију” на адресу Основна 
школа „Шаму Михаљ” Трг братства јединства 
бр. 2, Бечеј.

Наставник српског језика као 
нематерњег

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24. Закона 
о раду треба и да испуњава услове предвиђене 
одредбама члана 139. 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) и то: одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања као 
и у складу са правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник- Просветни 
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019 и 2/2020) за рад 
на радном месту - наставник српског језика као 
нематерњег, да има психичку, физичку и здрав-
ствену споспобност за рад са децом и ученици-
ма, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела за која је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра 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 мађарски језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријемни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријемним формуларом достављају шко-
ли. Остало: уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: 1. оверену 

копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању (кандидат који има високо образовање 
стечено на студијама другог степена доставља 
оверену копију дипломе другог степена и ове-
рену копију дипломе основних академских сту-
дија); 2. оригинал/ оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, не страрије 
од 6 месеци; 3. оригинал/ оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених; 4. уверење о 
неосуђиваности не старије од 6 месеци (овај 
документ издаје МУП - Полицијска управа); 5. 
радну биографију, телефон за контакт; 6. доказ 
да зна српски језик и језик на коме остварује 
образовно-васпитни рад. Место рада: Бечеј, 
Трг братства јединства бр.2. Кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичкој, физичкој и 
здравственом споспобности 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 објављи-
вања конкурса. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија именована одлуком директора шко-
ле. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену за рад 
са децом и ученицима коју врши НЗС приме-
ном стандрадизованих поступака (уколико је 
већ извршена процена 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 8 дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима и доноси 
решења о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Разговор са кандидатима обавиће се у просто-
ријама школе, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени на бројеве контакт 
телефона које су навели у својим пријавама. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” НЗС. Неблаговремене, непотпуне и нера-
зумљиве пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације о јавном конкурсу могу се добити 
на телефон 021/6912344. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се лично или 
поштом у затвореним ковертама са назнаком 
„За конкурсну комисију” на адресу Основна 
школа „Шаму Михаљ” Трг братства јединства 
бр. 2, Бечеј.

Наставник физичког васпитања  
(на мађарском језику)

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24. Зако-
на о раду треба и да испуњава услове пред-
виђене одредбама члана 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 то: 
Одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања као и у складу са правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17,3/17, 13/2018, 11/2019 
и 2/2020) за рад на радном месту - наставник 
физичког васпитања (на мађарском језику), 
да има психичку, физичку и здравствену спос-
побност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела за која 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и мађарски језик на коме остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријемни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријем-
ним формуларом достављају школи. Остало: уз 
пријавни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: 1. оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању (канди-
дат који има високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена доставља оверену копију 
дипломе другог степена и оверену копију 
дипломе основних академских студија); 2. ори-
гинал/ оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије, не страрије од 6 месеци; 3. 
оригинал/ оверену копију извода из матичне 
књиге рођених; 4. уверење о неосуђиваности 
не старије од 6 месеци (овај документ издаје 
МУП - Полицијска управа); 5. радну, телефон 
за контакт; 6. доказ да зна српски језик и језик 
на коме остварује образовно-васпитни рад. 
Место рада: Бечеј, Трг братства јединства бр. 
2. Кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственом споспобности 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 одштампа-
ним пријавним формуларом доставља се школи 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Конкурс спроводи конкурсна комисија име-
нована одлуком директора школе. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену за рад са децом и уче-
ницима коју врши НЗС применом стандрадизо-
ваних поступака (уколико је већ извршена про-
цена у периоду од 6 месеци пре истека рока за 
пријаву на овај конкурс), кандидат ће у прија-
ви назначити када и где је извршена. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља раз-
говор са кандидатима и доноси решења о избо-
ру кандидата у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Разговор са 
кандидатима обавиће се у просторијама шко-
ле, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на бројеве контакт телефона 
које су навели у својим пријавама. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” НЗС. 
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве 
пријаве неће се разматрати. Ближе информа-
ције о јавном конкурсу могу се добити на теле-
фон 021/6912344. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се лично или поштом у 
затвореним ковертама са назнаком „За конкур-
сну комисију” на адресу Основна школа „Шаму 
Михаљ” Трг братства јединства бр. 2, Бечеј.

Педагог школе са знањем мађарског 
језика

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24. Закона 
о раду треба и да испуњава услове предвиђе-
не одредбама члана 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020) и то: Одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања као 



   |  Број 884 | 03.06.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs160

Наука и образовање

и у складу са правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник - Просвет-
ни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17,3/17, 13/2018, 11/2019 и 2/2020) за рад на 
радном месту - педагог школе са знањем мађар-
ског језика, да има психичку, физичку и здрав-
ствену споспобност за рад са децом и ученици-
ма, да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела за која је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 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 заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и мађарски језик на коме остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријемни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријем-
ним формуларом достављају школи. Остало: уз 
пријавни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: 1. оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању (канди-
дат који има високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена доставља оверену копију 
дипломе другог степена и оверену копију дипло-
ме основних академских студија); оригинал/ ове-
рену копију уверења о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци; 3. оригинал/ ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених; 
4. уверење о неосуђиваности не старије од 6 
месеци (овај документ издаје МУП - Полицијска 
управа); 5. радну биографију, телефон за кон-
такт; 6. доказ да зна српски и мађарски језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад. Место 
рада: Бечеј, Трг братства јединства бр. 2. Кан-
дидат који буде изабран пре закључења уговора 
о раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственом споспобности 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 одлуком директора школе. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену за рад са децом и уче-
ницима коју врши НЗС применом стандрадизо-
ваних поступака (уколико је већ извршена про-
цена у периоду од 6 месеци пре истека рока за 
пријаву на овај конкурс), кандидат ће у прија-
ви назначити када и где је извршена. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима и доноси решења о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Разговор са канди-
датима обавиће се у просторијама школе, с тим 
што ће кандидати о датуму и времену бити оба-
вештени на бројеве контакт телефона које су 
навели у својим пријавама. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови” НЗС. Неблаговремене, 
непотпуне и неразумљиве пријаве неће се раз-
матрати. Ближе информације о јавном конкурсу 
могу се добити на телефон 021/6912344. Прија-
ве са потребном документацијом достављају 
се лично или поштом у затвореним ковертама 
са назнаком „За конкурсну комисију” на адре-
су Основна школа „Шаму Михаљ” Трг братства 
јединства бр. 2, Бечеј.

Психолог са знањем  
мађарског језика

са непуним радним временом од 50%

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24. Зако-
на о раду треба и да испуњава услове пред-
виђене одредбама члана 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 то: 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања као и у складу са правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник- Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,3/17, 13/2018, 
11/2019 и 2/2020) за рад на радном месту - 
психолог школе, да има психичку, физичку и 
здравствену споспобност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела за која је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање, да 
има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и мађарски језик на коме ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријемни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријемним формуларом достављају шко-
ли. Остало: уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: 1. овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (кандидат који има високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена 
доставља оверену копију дипломе другог сте-
пена и оверену копију дипломе основних ака-
демских студија); 2. оригинал/ оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије, 
не страрије од 6 месеци; 3. оригинал/ овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених; 
4. уверење о неосуђиваности не старије од 
6 месеци (овај документ издаје МУП - Поли-
цијска управа); 5. радну биографију, телефон 
за контакт; 6. доказ да зна српски језик и језик 
на коме остварује образовно-васпитни рад. 
Место рада: Бечеј, Трг братства јединства бр. 
2. Кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственом споспобности за рад 
са децом и ученицима. Сви докази прилажу се 
у оригиналу или копији која је прописно ове-
рена код јавног бележника. Потребна доку-
ментација заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља се школи у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именована одлу-
ком директора школе. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену за рад са децом и ученици-
ма коју врши НЗС применом стандрадизованих 
поступака (уколико је већ извршена проце-
на у периоду од 6 месеци пре истека рока за 
пријаву на овај конкурс), кандидат ће у прија-
ви назначити када и где је извршена. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља 

разговор са кандидатима и доноси решења о 
избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разго-
вор са кандидатима обавиће се у просторија-
ма школе, с тим што ће кандидати о датуму и 
времену бити обавештени на бројеве контакт 
телефона које су навели у својим пријавама. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” НЗС. Неблаговремене, непотпуне и нера-
умљиве пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације о јавном конкурсу могу се добити 
на телефон 021/6912344. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се лично или 
поштом у затвореним ковертама са назнаком 
„За конкурсну комисију” на адресу Основна 
школа „Шаму Михаљ” Трг братства јединства 
бр. 2, Бечеј.

Спремачица
88% радног времена

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидат поред 
општих услова за заснивање радног односа из 
члана 24. Закона о раду треба и да испуњава 
услове предвиђене одредбама члана 139. 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). 
Кандидати попуњавају пријемни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријемним формуларом дос-
тављају школи. За радно место уз пријемни 
формулар кандидати достављају следећу доку-
ментацију: 1. доказ о стручној спреми (овере-
ну копију дипломе о стеченом основно образо-
вању), 2. оригинал/ оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, не страрије 
од 6 месеци; 3. Оригинал/ оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених; 4. уверење о 
неоусуђиваности не старије од 6 месеци (доказ 
да лице није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела за која је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање. Овај документ издаје МУП-Поли-
цијска управа); 5. Радну биографију, контакт 
телефон; 6. Доказ да зна српски језик и језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад. Место 
рада: Бечеј, Трг братства јединства бр.2. Канди-
дат који буде изабран пре закључења уговора 
о раду доставља лекарско уверење. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или копији која је про-
писно оверена код јавног бележника. Потребна 
документација заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља се школи у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именована одлу-
ком директора школе. 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 прија-
ве је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” НЗС. Неблаговремене, 
непотпуне и неразумљиве пријаве неће се раз-
матрати. Ближе информације о јавном конкурсу 
могу се добити на телефон 021/6912344. Прија-
ве са потребном документацијом достављају 
се лично или поштом у затвореним ковертама 
са назнаком „За конкурсну комисију” на адре-
су Основна школа „Шаму Михаљ” Трг братства 
јединства бр. 2, Бечеј.
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Наука и образовање

Спремачица

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидат поред 
општих услова за заснивање радног односа из 
члана 24. Закона о раду треба и да испуња-
ва услове предвиђене одредбама члана 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020). Кандидати попуњавају пријемни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријемним форму-
ларом достављају школи. За радно место уз 
пријемни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: 1. доказ о стручној спреми 
(оверену копију дипломе о стеченом основно 
образовању),
2. оригинал/ оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, не страрије 
од 6 месеци; 3. оригинал/ оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених; 4. уверење о 
неоусуђиваности не старије од 6 месеци (доказ 
да лице није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела за која је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање. Овај документ издаје МУП-Поли-
цијска управа); 5. Радну биографију, контакт 
телефон; 6. Доказ да зна српски језик и језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад. Место 
рада: Бечеј, Трг братства јединства бр.2. Канди-
дат који буде изабран пре закључења уговора 
о раду доставља лекарско уверење. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или копији која је про-
писно оверена код јавног бележника. Потребна 
документација заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља се школи у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именована одлу-
ком директора школе. 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 прија-
ве је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” НЗС. Неблаговремене, 
непотпуне и неразумљиве пријаве неће се раз-
матрати. Ближе информације о јавном конкурсу 
могу се добити на телефон 021/6912344. Прија-
ве са потребном документацијом достављају 
се лично или поштом у затвореним ковертама 
са назнаком „За конкурсну комисију” на адре-
су Основна школа „Шаму Михаљ” Трг братства 
јединства бр. 2, Бечеј.

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: психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-

зимање малолетног лица, запуштање и злчос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије, знање језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, кан-
дидати морају да испуне и посебни услов у 
смислу одговарајућег образовања и то: виша 
медицинска сестра - техничар; струковна 
медицинска сестра; организатор здравстве-
не неге; специјалиста струковна медицин-
ска сестра; дипломирана медицинска сестра; 
мастер медицинска сестра; виша медицинска 
сестра општег смера; виша медицинска сестра 
интернистичког смера; виша медицинска сес-
тра хируршког смера; виши медицински тех-
ничар; дипломирани организатор здравствене 
неге; дипломирани организатор здравствене 
неге - мастер; мастер организатор здравстве-
не неге; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене основне академске сту-
дије у области здравства). Заинтересовани 
кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства 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 докуман-
тација: доказ о испуњености услова одгова-
рајућег образовања и држављанства, доказ да 
није осуђиван (тачка 2. услова), док се доказ 
о испуњености услова психичке, физичке и 
здравствене способности подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са 
потребном документацијом слати искуључиво 
на адресу: Медицинска школа „Стевица Јова-
новић”, 26000 Панчево, Пастерова 2. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 3

Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и 
ако: 1) има одговарајуће образовање и то: 
I степен стручне спреме, односно заврше-
на основна школа у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Јован Јовановић Змај” Панчево; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 3) није осуђиван прав-
носнажном 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 кри-
вична дела примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, 4) има држављанство 
Републике Србије, 5) зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику. 

ОСТАЛО: У складу са чланом 154. кандида-
ти попуњавају пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Сваки 
кандидат који учествује на конкурсу дужан је 
да достави: 1. попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 2. пот-
писану пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом; 3. оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; 4. уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија не старије од шест месе-
ци); 5. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија); 6. доказ о неос-
уђиваности - извод из казнене евиденције, који 
издаје МУП Србије (не старији од шест месеци); 
7. доказ о знању српског језика и језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад у школи 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику, пошто се сматра да 
они познају језиик на којем се изводи образо-
вано-васпитни рад); 8. доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду). Напомена: сви докази прилажу 
се у оригиналу или овереној фотокопији. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија, коју именује 
директор школе. Кандидати који буду иизабра-
ни у ужи избор, биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима 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 кани-
датима ће се обавити у просторијама школе, а 
о месту и времену ће бити благовремено оба-
вештени. Неће се разматрати пријаве које су 
неблаговремене, непотпуне, уз које нису при-
ложени докази који се траже конкурсом, као 
ни пријаве оних кандидата који не испуњавају 
услове у погледу образовања, врсте и степе-
на стручне спреме. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/18). Пријаве на конкурс 
доставити на адресу: ОШ „Јован Јовановић 
Змај” Панчево, Змај Јове Јовановића 3, у року 
од 8 (осам) дана од дана објављивања конкур-
са у листу „Послови”, са назнаком „За конкурс”. 
За додатне информације можете се обратити 
школи на број телефона: 013/346-023, као и на 
имејл-адресу: skola@zmajpancevo.edu.rs. 

Наставник предметне наставе - 
математика

са 88,89% радног времена

Наставник у продуженом боравку

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и 
ако: 1. има одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника 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, 11/2019, 2/2020):

За радно место наставник предметне 
наставе - математика: професор математи-
ке, дипломирани математичар, дипломирани 
математичар за теоријску математику и при-
мене, дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику, дипломирани математи-
чар - информатичар, професор математике 
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и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информа-
тике - математике, дипломирани математи-
чар - астроном, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани мате-
матичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор мате-
матике и физике, мастер професор математи-
ке и информатике, мастер професор физике 
и математике, мастер професор информатике 
и математике, дипломирани професор мате-
матике - мастер, дипломирани математичар 
- мастер, дипломирани инжењер математике 
- мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани математичар - профе-
сор математике, дипломирани математичар - 
теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информа-
тичар; 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 про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике. 

За радно место наставник у продуженом 
боравку: професор разредне наставе, профе-
сор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком 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. 

За сва радна места: 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полнеслободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: У складу са чланом 154. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
кандидати попуњавају пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Сваки 
кандидат који учествује на конкурсу дужан је да 
достави: 1. попуњен пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; 2. потписану 
пријаву на конкурс са кратком биографијом; 3. 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; 4. уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија не старије од шест месе-
ци); 5. извод из матичне књиге рођених (ориги-

нал или оверена фотокопија); 6. доказ о неос-
уђиваности - извод из казнене евиденције, који 
издаје МУП Србије (не старији од шест месеци); 
7. доказ о знању српског језика и језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад у школи 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику, пошто се сматра да 
они познају језиик на којем се изводи образо-
вано-васпитни рад); 8. доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду). Напомена: сви докази прилажу 
се у оригиналу или овереној фотокопији. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија, коју именује 
директор школе. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на бројеве телефона које су наве-
ли у својим пријавама. Разговор са кандидатима 
ће се обавити у просторијама школе, а о месту 
и времену ће бити благовремено обавештени. 
Неће се разматрати пријаве које су неблаго-
времене, непотпуне, уз које нису приложени 
докази који се траже конкурсом, као ни прија-
ве оних кандидата који не испуњавају услове у 
погледу образовања, врсте и степена стручне 
спреме. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку, у складу са Законом 
о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС”, бр. 87/18). Пријаве на конкурс доставити 
на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај”, Панче-
во, Змај Јове Јовановића 3, у року од 8 (осам) 
дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”, са назнаком „За конкурс”. За додатне 
информације можете се обратити школи на број 
телефона: 013/346-023, као и на имејл-адресу: 
skola@zmajpancevo.edu.rs. 

ОШ „МЛАДА ПОКОЛЕЊА”
Ковачица

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање (први степен стручне спреме) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије знање сло-
вачког језика на којем се у овој школи изводи 
настава, поред српског језика, у складу са чла-
ном 141. ставови 6-7. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања Кандидати треба 
да доставе: 1. пријавни формулар објављен на 
званичној страници Министарства; 2. оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; 3. уверење да се против њега не води 
кривични поступак из Основног суда, о неос-
уђиваности и непостојању дискриминаторног 
понашања из МУП-а 4. уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рену фотокопију); 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију - 
кандидати који су променили презиме однос-
но име после издавања дипломе); 6. доказ о 

познавању словачког језика - доказ да је лице 
стекло образовање на словачком (оригинал или 
оверену фотокопију); 7. оверену фотокопију 
личне карте; 8. кратку биографију или CV. Уве-
рење о психофизичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса слати на адресу школе, 
Маршала Тита 33, 26210 Ковачица, са назнаком 
пријава на конкурс - чистачица. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу Националне службе за запо-
шљавање „Послови” и на сајту Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. 

ОШ „МЛАДА ПОКОЛЕЊА”
Ковачица

Наставник немачког језика
88,89% радне норме

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање 1. високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 
2. високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне студије и специјалистичке струковне 
студије), да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије Кандидати треба да 
доставе: 1. пријавни формулар објављен на 
званичној страници Министарства; 2. оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; 3. уверење да се против њега не води 
кривични поступак из Основног суда, о неос-
уђиваности и непостојању дискриминаторног 
понашања из МУП-а 4. уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рену фотокопију); 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију - 
кандидати који су променили презиме однос-
но име после издавања дипломе); 6. оверену 
фотокопију личне карте; 7. кратку биографију 
или CV. Уверење о психофизичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова конкурса слати на 
адресу школе, Маршала Тита 33, 26210 Кова-
чица, са назнаком пријава на конкурс - настав-
ник немачког језика. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу Националне службе за запошљавање 
„Послови” и на сајту Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. 
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ОШ „МЛАДА ПОКОЛЕЊА”
Ковачица

Наставник физике на словачком 
наставном језику
60% радне норме

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање 1. високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2. високо образовање стече-
но на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије и специјалистич-
ке струковне студије), да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије знање словачког језика на којем се у 
овој школи изводи настава, поред српског јези-
ка, у складу са чланом 141. ставови 6-7. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
Кандидати треба да доставе: 1. пријавни фор-
мулар објављен на званичној страници Минис-
тарства; 2. оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; 3. уверење да се против 
њега не води кривични поступак из Основног 
суда, о неосуђиваности и непостојању дискри-
минаторног понашања из МУП-а 4. уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); 5. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију - кандидати који су променили презиме 
односно име после издавања дипломе); 6. доказ 
о познавању словачког језика; 7. оверену фото-
копију личне карте; 8. кратку биографију или 
CV. Уверење о психофизичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља изабрани кандидат пре закључења 

уговора о раду. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса слати на адресу школе, 
Маршала Тита 33, 26210 Ковачица, са назнаком 
пријава на конкурс - наставник физике. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу Националне службе за 
запошљавање „Послови” и на сајту Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
26000 Панчево, Максима Горког 7 

Наставник групе предмета 
електротехника

8 извршилаца

Помоћни наставник
3 извршиоца

Техничар инвестиционог, техничког 
одржавања и одржавања уређаја и 

опреме

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1. 1) високо образовање у складу 
са чл. 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник Републи-
ке Србије”, бр. 88/17, 27/18 др. Закон, 10/19 и 
6/20) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада електротехника („Сл гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 8/15, 11/16, 2/17, 2/17, 8/17, 
4/18 и 13/18) (За радна места под бројем 1) 2) 
средње образовање електротехничке струке 
(За радна места под бројем 2) 3) средње обра-
зовање - свих врста техничког образовања (За 
радно место под бројем 3) Кандидат за сва 
радна места треба: 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најамање три месеца или које је осуђено за: 
кривично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће; за кривич-
но дело давања или примања мита; за кривич-
но 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, да није утврђено дискриминаторско 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије 5) да зна српски језик Уз пријаву при-
ложити попуњен пријавни формулар, који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, на адреси: http: //www.
mpn.gov.rs/njp-content/uploads/2015/FORMULAR 
ZA-KONKURISANjE.doc (обавезан је овај форму-
лар). Потребно је приложити: 1. краћу биогра-
фију са кретањем у служби, 2. оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању, 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије или специја-
лаистичке академске студије) у складу са про-
писом који уређује високо образовање, почев 
од 10.09.2005. године, или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године (за радна места под бројем 
1), односно оверену фотокопију дипломе о 
стеченом средњем образовању (за радна мес-
та под 2 и 3) 3. извод из казнене евиденције о 
неосуђиваности за кривична дела из тачке 3. 
услова (за сва радна мета); 5. доказ о адреси на 
којој станује кандидат (као доказ овог услова 
кандидат може доставити било који документ 
издат од надлежног органа) (за сва радна мес-
та); 6. доказ о знању српског језика (ако канди-
дат прилаже диплому о завршеном школовању 
на српском језику не треба да доставља додат-
не доказе за овај услов) (за сва радна места). 
Кандидати који буду изабрани, пре закључења 
уговора о раду, дужни су да достави уверење 
о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима. 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. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се размат-

рати. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Пријаву са неопходном документацијом слати 
на адресу Панчево, Максима Горког 7. Инфор-
мације на телефон 013/2352-615.

ПИРОТ

ОШ „8. СЕПТЕМБАР”
18300 Пирот, Данила Киша 21

Наставник информатке и 
рачунарства

за рад у Пироту и у издвојеном одељењу 
у Сукову, са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
законом, кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: 1. да има стечено одговарајуће 
високо образовање прописано чланом 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020): професор, 
односно дипломирани професор (са заврше-
ним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не у области информатике, математике, физи-
ке, електротехнике, машинства или техничког 
образовања); професор, односно дипломирани 
професор (са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, двопредметне студије, 
где је један предмет обавезно информатика; 
дипломирани математичар, дипломирани физи-
чар, дипломирани информатичар (сви смерови 
и одсеци, са завршеним основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године); дипломирани 
инжењер (са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године у области инфор-
матике, информационих технологија, органи-
зационих наука, електротехнике и рачунарске 
технике; дипломирани економиста (са заврше-
ним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године у области информатике); мастер про-
фесор у области информатике, математике, 
физике, електротехнике, машинства; мастер 
професор (двопредметне студије) где је један 
предмет обавезно информатика; мастер мате-
матичар, мастер физичар, мастер информати-
чар (свих смерова и одсека); мастер инжењер 
у области информатике, информационих техно-
логија, организационих наука, електротехнике 
или рачунарске технике; мастер економиста у 
области информатике; мастер дизајнер медија 
у образовању; мастер библиотекар-информа-
тичар; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из 
области информатике, информационих техно-
логија, математике, физике, организационих 
наука, електротехнике или рачунарске техни-
ке). Лица која су стекла академско звање мас-
тер морају да имају у оквиру завршених основ-
них академских студија положено најмање пет 
испита из информатичких предмета, од тога 
најмање један из области Програмирање и два 
предмета из једне или две следеће области - 
Математика или Теоријско рачунарство, лице 
које је на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима које су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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2005. године, савладало програм рачунарства 
и информатике у трајању од најмање четири 
семестра; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад Кандидати попуњавају 
пријавни формулар преузет са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Уз пријаву на конкурс 
(са кратком биографијом) и пријавни формулар, 
кандидат доставља: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, доказ 
за лица која су стекла академско звање мастер, 
да имају у оквиру завршених основних ака-
демских студија положено најмање пет испита 
из информатичких предмета, од тога најмање 
један из области Програмирање и два пред-
мета из једне или две следеће области - Мате-
матика или Теоријско рачунарство; уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци, извод из 
матичне књиге рођених, уверење МУП-а да није 
осуђиван, а кандидати који нису стекли обра-
зовање на српском језику, достављају и доказ 
да познају језик на коме се изводи образовно 
васпитни рад: оверена фотокопија дипломе или 
уверења о стеченом средњем, вишем или висо-
ком образовању на српском језику или ориги-
нал или оверена фотокопија уверења односно 
потврде о положеном испиту из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе, ОШ „8. септембар”, Данила Киша 21, 
18300 Пирот. Конкурс остаје отворен осам дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
18300 Пирот, Занатлијска бб

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

Наставник техничког и 
информатичког образовања

са 90% норме

УСЛОВИ: Потребна документација: 1. форму-
лар за пријаву на конкурс, преузет са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, 2. биографија 
(CV). За тачку 1: 3. оверена фотокопија дипло-
ме, о стеченом одговарајућем образовању (у 
складу са чланом 140. став 1. закона о основа-
ма система образовања и васпитања), односно 
да је: мастер економиста, дипл. економиста, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. За тачку 
2: стечена одговарајућа стручна спрема пре-
ма 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): професор техничког 
образовања, професор технике, професор тех-
нике и информатике, професор информатике 

и техничког образовања, професор техничког 
образовања и машинства, професор технике 
и машинства, професор машинства, професор 
електротехнике, професор техничког образо-
вања и техничког цртања, професор техничког 
образовања и физике, професор физике и осно-
ва технике, професор техничког образовања и 
хемије, дипломирани педагог за физику и опш-
тетехничко образовање ОТО, дипломирани 
професор физике и основа технике за основну 
школу, професор физике и основа технике за 
основну школу, професор техничког образо-
вања и васпитања, професор техничког васпи-
тања и образовања, професор политехничког 
образовања и васпитања, професор политех-
ничког васпитања и образовања, професор 
политехничког образовања, професор техни-
ке и графичких комуникација, професор про-
изводно-техничког образовања, дипломирани 
педагог за техничко образовање, дипломирани 
педагог за физику и основе технике, професор 
основа технике и производње, професор поли-
технике, професор технике и медијатекарства, 
професор техничког образовања и медијате-
кар, дипломирани физичар - професор физике 
и основа технике за основну школу - мастер, 
дипломирани професор физике и основа тех-
нике за основну школу - мастер, дипломира-
ни професор технике и информатике - мастер, 
дипломирани професор технике - мастер, мас-
тер професор технике и информатике, мастер 
професор информатике и технике, професор 
основа технике и информатике; мастер про-
фесор технике и информатике за електронско 
учење; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из 
области техничког и информатичког образо-
вања). Наставу из предмета одређених у ставу 
1. овог члана могу да изводе и лица која су 
завршила двопредметне студије на факултету, 
ако су на том факултету савладала програм из 
тих предмета у трајању од осам семестара, 4. 
извод из казнене евиденције о неосуђиваности 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа; 5. уве-
рење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 
шест месеци), 6. извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија), 7. кан-
дидати који нису стекли образовање на српском 
језику, достављају и доказ да познају језик на 
коме се изводи образовно-васпитни рад: ове-
рена фотокопија дипломе или уверења о стече-
ном средњем, вишем или високом образовању 
на српском језику или оригинал или оверена 
фотокопија уверења односно потврде о поло-
женом испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. канди-
дати који буду изабрани у ужи избор, у року од 
8 дана биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за запошљавање. Кан-
дидат који буде изабран, пре закључења уго-
вора о раду доставља уверење о здравственој 
способности, не старије од шест месеци. Рoк за 
подношење пријаве: 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Формулар за пријаву на конкурс 
са потребним документима слати на адресу 
школе: ОШ „Душан Радовић” Пирот, Занат-
лијска бб, 18300 Пирот или предати лично код 
секретара школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ОШ „МЛАДОСТ”
Велико Боњинце

Наставник географије
за 35% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са 
функције директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139. и чл. 140. ст. 1. и 2 Закона 
о основама ситема образовања и васпитања: 
1. да има одговарајуће високо образовање за 
наставника географије за рад у школи према чл. 
3. ст. 1. тачка 7. Правилника о степену и врсти 
образовање 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, 13/2018и 11/2019): 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије, и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука. Лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовањедо 
10. септембра 2005. године; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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. да зна 
српски језик; Правилником о степену и врсти 
образовање 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, 13/2018и 11/2019) 
прописани су степен и врста образовања за 
наставника географије: професор географије, 
дипломирани географ, професор географије и 
историје, дипломирани професор биологије и 
географије, дипломирани професор географије 
и информатике, професор биологије - геогра-
фије, професор физике - географије, професор 
географије - информатике - дипломирани про-
фесор географије - мастер, дипломирани геог-
раф - мастер, мастергеограф, мастер професор 
географије, мастер професор биологије и гео-
графије, мастер професор географије и инфор-
матике, дипломирани географ - просторни 
планер; мастер професор предметне наставе. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани - мастер треба да имају 
завршене основне академске студије студијског 
програма: географија, дипломирани географ, 
професор географије, двопредметне студије 
биологије и географије или двопредметне сту-
дије географије и информатике. Уз пријаву на 
конкурс кандидати подносе следећу докумен-
тацију: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу. Пријава која не садр-
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жи доказ о положеном испиту за лиценцу неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року поло-
жи испит за лиценцу доказ о познавању српс-
ког језика на коме се остварује образовно вас-
питни рад (доказује се овереном фотокопијом 
јавне исправео стеченом образовању, а уколико 
стечено образовање није на језику на ком се 
остварује образовно васпитни рад потребан је 
доказ да је кандидат положио испит из српског 
језика по програму одговарујће високошкол-
ске установе); уверење да лице није осуђива-
но из групу кривичних дела из конкурса; издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од 6 
месеци) - оригинал или оверена копија, уве-
рење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверена 
копија, изводи матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена копија, биографске податке, 
односно радну биографију. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима - лекарско уверење (не старије од 6 
месеци) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати пријављени на конкурс у оба-
вези су, да на основу обавештења школе, извр-
ше проверу психофизичких способности за рад 
са ученицима по процедури НСЗ. Пријавни фор-
мулар попунити на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.
doc, одштампати и заједно са осталом потреб-
ном документацијом доставити на адресу ОШ 
„Младост” Велико Боњинце”, са назнаком „Кон-
курс за наставника географије”. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” НСЗ. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
у секретаријату школе преко тел. 010/2681-028.

ОШ „БРАТСТВО”
Звонце

Наставник географије
за 35% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са 
функције директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139. и чл. 140. ст. 1. и 2. 
Закона о основама ситема образовања и вас-
питања: 1. да има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника геофрафије за рад у 
школи према чл. 3. ст. 1. тачка 7. Правилни-
ка о степену и врсти образовање 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, 13/2018и 11/2019): 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије, и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије дру-
гог 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. Лице мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовањедо 
10. септембра 2005. године; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 

насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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. да зна 
српски језик; Правилником о степену и врсти 
образовање 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, 13/2018и 11/2019) 
прописани су степен и врста образовања за 
наставника географије: професор географије, 
дипломирани географ, професор географије и 
историје, дипломирани професор биологије и 
географије, дипломирани професор географије 
и информатике, професор биологије - геогра-
фије, професор физике - географије, профе-
сор географије - информатике - дипломирани 
професор географије - мастер, дипломирани 
географ - мастер, мастергеограф, мастер про-
фесор географије, мастер професор биологије 
и географије, мастер професор географије и 
информатике, дипломирани географ - простор-
ни планер; мастер професор предметне наста-
ве. Лица која су стекла академско звање мас-
тер, односно дипломирани-мастер треба д имају 
завршене основне академске студије студијског 
програма: географија, дипломирани географ, 
професор географије, двопредметне студије 
биологије и географије или двопредметне сту-
дије географије и информатике Уз пријаву на 
конкурс кандидати подносе следећу докумен-
тацију: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу. Пријава која не садр-
жи доказ о положеном испиту за лиценцу неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року поло-
жи испит за лиценцу доказ о познавању српс-
ког језика на коме се остварује образовно вас-
питни рад (доказује се овереном фотокопијом 
јавне исправео стеченом образовању, а уколико 
стечено образовање није на језику на ком се 
остварује образовно васпитни рад потребан је 
доказ да је кандидат положио испит из српског 
језика по програму одговарујће високошколске 
установе). Уверење да лице није осуђивано 
из групу кривичних дела из конкурса; издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од 6 
месеци) - оригинал или оверена копија уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверена копија 
изводи матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена копија биографске податке, односно 
радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученици-
ма - лекарско уверење (не старије од 6 месеци) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати пријављени на конкурс у обавези 
су, да на основу обавештења школе, изврше 
проверу психофизичких способности за рад са 
ученицима по процедури НСЗ. Пријавни фор-
мулар попунити на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.
doc, одштампати и заједно с аосталом потреб-
ном документацијом доставити на адресу ОШ 
„Братство”, Звонце са назнаком „Конкурс за 
наставника географије”. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” НСЗ. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
у секретаријату школе преко тел. 010/2387-054.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН АРАНЂЕЛОВИЋ”

18313 Црвена Река
тел./факс: 018/4858-806

Наставник српског језика и 
књижевности

95% радног ангажовања

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, 13/17, 113/17 и 95/18), потреб-
но је да кандидат испуњава и посебне услове 
прописане члановима 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и 
то да: 1) има одговарајуће образовање про-
писано чланом 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и чланом 3 став 
1. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); да кандидати имају 
стечено једно од следећих звања: 1) професор 
српског језика и књижевности, 2) професор 
српског језика и књижевности са општом линг-
вистиком, 3) професор српске књижевности 
и језика, 4) професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу, 5) дипломира-
ни филолог српског језика са јужнословенским 
језицима, 6) дипломирани филолог српске књи-
жевности са јужнословенским књижевностима, 
7) професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност, 8) професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и срп-
скохрватски језик, 9) професор српскохрватског 
језика и опште лингвистике, 10) професор за 
српскохрватски језик са јужнословенским јези-
цима, 11) професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима, 12) 
професор српскохрватског језика и југословен-
ске књижевности за наставу ушколама у којима 
се образовно-васпитни рад изводи на мађарс-
ком, односнорусинском или румунском језику, 
13) професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску и општу књижевност, 14) про-
фесор југословенске књижевности са страним 
језиком, 15) дипломирани филолог за књижев-
ност и српски језик, 16) дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност, 17) професор 
српског језика и књижевности у одељењима 
за националне мањине, 18) професор српског 
језика и српске књижевности, 19) дипломирани 
компаратиста, 20) мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Српскакњижевност и језик са 
компаратистиком), 21) мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програми: Срп-
ски језик икњижевност, Српска књижевност и 
језик, Српска књижевност и језик са општом-
књижевношћу, Српски језик, Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик илинг-
вистика), Српска филологија (српски језик и 
књижевност), Филологија, модули: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност; 
Компаративна књижевност сатеоријом књижев-
ности); (22) професор српскохрватског језика и 
књижевности; (23) мастер филолог из области 
филолошких наука; (24) професор југословен-
ске књижевности и српског језика; (25) мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет). 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
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Наука и образовање

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 родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 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) овог чла-
на подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 
1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар са званичне интер-
нет странице, потребно је да кандидат достави 
школи: кратку биографију (CV) и податке о свом 
професионалном развоју (портфолио), оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућем образо-
вању, степену и врсти стручне спреме, пропи-
сани чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, у складу са чланом 
3 став 1 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); уверење 
да није осуђиван, оригинал не старији од 6 месе-
ци; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених на прописаном обрасцу 
са холограмом; уколико диплома није издата на 
српском језику, потврду да зна српски језик, а 
за лица која нису стекла образовање на српском 
језику - доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
прилаже изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Одлуку 
о избору кандидата донеће конкурсна комисија 
након добијања резултата психолошке процене 
кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неће се разматрати 
пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз 
које нису приложени докази који се траже кон-
курсом, као ни пријаве оних кандидата који не 
испуњавају услове у погледу образовања, врсте 
и степена стручне спреме. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у складу 
са Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са 
конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу:лично 
у школи или на адресу: ОШ „Јован Аранђело-
вић”, 18313 Црвена Река, са назнаком „За кон-
курс”, особа за контакт секретар школе, тел. 
018/4858-806.

Наставник историје
са непуном нормом од 70%

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, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове прописа-

не члановима 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и чланом 3 став 6. Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) односно 
да је стекао једно од следећих звања: профе-
сор историје, професор историје и географије, 
дипломирани историчар, мастер историчар, 
дипломирани историчар - мастер; мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни - мастер требада имају завршене основне 
академске студије историје. 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова из става 
1. тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог 
члана пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријав-
ни формулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави школи: кратку 
биографију (CV) и податке о свом професионал-
ном развоју (портфолио), оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем образовању, степену 
и врсти стручне спреме, прописани чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, у складу са чланом 3 став 6. Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/18 и 11/19); уверење да није осуђи-
ван, оригинал не старији од 6 месеци; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених на прописаном обрасцу са хологра-
мом; уколико диплома није издата на српском 
језику, потврду да зна српски језик, а за лица 
која нису стекла образовање на српском језику 
- доказ о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) при-
лаже изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Одлуку 
о избору кандидата донеће конкурсна комисија 
након добијања резултата психолошке процене 
кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неће се разматра-
ти пријаве које су неблаговремене, непотпуне, 
уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу образовања, 

врсте и степена стручне спреме. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступ-
ку у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, на адресу:лично у школи или на адресу: ОШ 
„Јован Аранђеловић”, 18313 Црвена Река, са 
назнаком „За конкурс”, особа за контакт секре-
тар школе, тел. 018/4858-806. 

Наставник биологије
са непуном нормом од 50%

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, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове прописа-
не члановима 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања и чланом 3 став 10. Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) односно 
да је стекао једно од следећих звања: Биоло-
гија: професор биологије, дипломирани биолог, 
дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 
професор биологије и хемије, дипломирани био-
лог- смер заштите животне средине, дипломи-
рани биолог - еколог, дипломирани професор 
биологије и хемије, професор биологије - гео-
графије, професор биологије- хемије, профе-
сор биологије - физике, професор биологије 
- информатике, професор биологије - матема-
тике, дипломирани професор биологије - мас-
тер, дипломирани биолог - мастер, дипломирани 
професор биологије - хемије, мастер, дипломи-
рани професор биологије - географије, мастер, 
дипломирани молекуларни биолог - мастер, 
дипломирани биолог заштите животне среди-
не, мастербиолог, мастер професор биологије, 
мастер професор биологије и географије, мас-
тер професор биологије и хемије; мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претход-
но завршене основне академске студије биоло-
гије; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно 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) овог члана подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Уз пријавни форму-
лар са званичне интернет странице, потребно је 
да кандидат достави школи: кратку биографију 
(CV) и податке о свом професионалном развоју 
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(портфолио), оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућем образовању, степену и врсти 
стручне спреме, прописани чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, у 
складу са чланом 3 став 10. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 
и 11/19); уверење да није осуђиван, оригинал 
не старији од 6 месеци; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
на прописаном обрасцу са холограмом; уколико 
диплома није издата на српском језику, потврду 
да зна српски језик, а за лица која нису стекла 
образовање на српском језику - доказ о поло-
женом испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) прилаже иза-
брани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Одлуку о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кан-
дидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неће се разматра-
ти пријаве које су неблаговремене, непотпуне, 
уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу образовања, 
врсте и степена стручне спреме. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступ-
ку у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу: лично у школи или на адресу: ОШ 
„Јован Аранђеловић”, 18313 Црвена Река, са 
назнаком „За конкурс”, особа за контакт секре-
тар школе, тел. 018/4858-806. 

Стручни сарадник - педагог
са непуном нормом од 50%

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, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове прописа-
не члановима 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и чланом 6. став 1. Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) односно 
да је стекао једно од следећих звања: профе-
сор педагогије, дипломирани педагог- општи 
смер или смер школске педагогије, дипломи-
рани школски педагог-психолог, дипломирани 
педагог, мастер педагог, дипломирани педагог- 
мастер. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани - мастер требада 
имају завршене основне академске студије исто-
рије. 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 

за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно 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) овог члана подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Уз пријавни форму-
лар са званичне интернет странице, потребно је 
да кандидат достави школи: кратку биографију 
(CV) и податке о свом професионалном развоју 
(портфолио), оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућем образовању, степену и врсти 
стручне спреме, прописани чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, у 
складу са чланом 6 став 1. Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 
и 11/19); уверење да није осуђиван, оригинал 
не старији од 6 месеци; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
на прописаном обрасцу са холограмом; уколико 
диплома није издата на српском језику, потврду 
да зна српски језик, а за лица која нису стекла 
образовање на српском језику - доказ о поло-
женом испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) прилаже иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Одлуку о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кан-
дидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неће се разматра-
ти пријаве које су неблаговремене, непотпуне, 
уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу образовања, 
врсте и степена стручне спреме. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступ-
ку у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу: лично у школи или на адресу: ОШ 
„Јован Аранђеловић”, 18313 Црвена Река, са 
назнаком „За конкурс”, особа за контакт секре-
тар школе, тел. 018/4858-806. 

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКЕТА РЕМЕЗИЈАНСКИ”

18310 Бела Паланка, 9. мај 2
тел. 018/855-510

Наставник српског језика  
и књижевности

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, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да: 1) има одго-
варајуће образовање прописано чланом 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и чланом 2. став 1. Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/2020 
и 3/2020); 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова из става 
1. тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог 
члана пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријав-
ни формулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави школи: кратку 
биографију (CV) и податке о свом професионал-
ном развоју (портфолио), оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем образовању, степену 
и врсти стручне спреме, прописани чланом 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, у складу са чланом 2. став 1. Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 
7/19, 2/2020 и 3/2020); уверење да није осуђи-
ван, оригинал не старији од 6 месеци; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених на прописаном обрасцу са холограмом; 
уколико диплома није издата на српском језику, 
потврду да зна српски језик, а за лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ 
о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) прила-
же изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Одлуку о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кан-
дидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неће се разматра-
ти пријаве које су неблаговремене, непотпуне, 
уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу образовања, 
врсте и степена стручне спреме. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку 
у складу са Законом о заштити података о лич-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни 
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формулар са конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, лично у школи или на адресу: СШ „Нике-
та Ремезијански”, 9. маја 2, 18310 Бела Палан-
ка, са назнаком „За конкурс”, особа за контакт 
особа секретар школе, тел. 018/855-510 или 
060/0281-641. 

Наставник физичке културе
са непуном нормом од 90%

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, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно 
је да кандидат испуњава и посебне услове про-
писане члановима 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и 
то да: 1) има одговарајуће образовање про-
писано чланом 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и чланом 2. Став 
19. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 
11/17, 13/18, 7/19, 2/2020 и 3/2020); 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из става 1. тач. 
1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана 
пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријав-
ни формулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави школи: кратку 
биографију (CV) и податке о свом професионал-
ном развоју (портфолио), оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем образовању, степену 
и врсти стручне спреме, прописани чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, у складу са чланом 2. Став 19. Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 
7/19, 2/2020 и 3/2020); уверење да није осуђи-
ван, оригинал не старији од 6 месеци; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених на прописаном обрасцу са холограмом; 
уколико диплома није издата на српском језику, 
потврду да зна српски језик, а за лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ 
о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) прила-
же изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности 

за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Одлуку о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кан-
дидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неће се разматра-
ти пријаве које су неблаговремене, непотпуне, 
уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу образовања, 
врсте и степена стручне спреме. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку 
у складу са Законом о заштити података о лич-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, на адресу:лично у школи или на адресу: СШ 
„Никета Ремезијански”, 9. маја 2, 18310 Бела 
Паланка, са назнаком „За конкурс”, особа за 
контакт: секретар школе, тел. 018/855-510 или 
060/0281-641. 

Наставник електрогрупе предмета

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, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове пропи-
сане члановима 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то 
да: има одговарајуће образовање прописано 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и чланом 1. и 3. Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у стручним школама у под-
ручју рада електротехника („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 
2/2017 8/2017, 4/2107и 13/2017) 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном 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 при-
мање 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 санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва из става 1. тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 
1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
установи. Уз пријавни формулар са званич-
не интернет странице, потребно је да канди-
дат достави школи: кратку биографију (CV) и 
податке о свом професионалном развоју (порт-
фолио), оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућем образовању, степену и врсти стручне 
спреме, прописани чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, у складу 
са чланом 1. и 3. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у стручним школама у подручју рада електро-
техника („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017 8/2017, 
4/2107и 13/2017 и 1); уверење да није осуђи-

ван, оригинал не старији од 6 месеци; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених на прописаном обрасцу са холограмом; 
уколико диплома није издата на српском језику, 
потврду да зна српски језик, а за лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ 
о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) прила-
же изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Одлуку о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кан-
дидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неће се разматра-
ти пријаве које су неблаговремене, непотпуне, 
уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу образовања, 
врсте и степена стручне спреме. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку 
у складу са Законом о заштити података о лич-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, лично у школи или на адресу: СШ „Никета 
Ремезијански”, 9. маја 2, 18310 Бела Паланка, са 
назнаком „За конкурс”, особа за контакт секре-
тар школе, тел. 018/855-510 или 060/0281-641. 

Стручни сарадник - психолог
са непуном нормом од 50%

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, 13/17, 113/17 и 95/18), потреб-
но је да кандидат испуњава и посебне услове 
прописане члановима 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и 
то да: 1) има одговарајуће образовање про-
писано чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и чланом 6. Став 
2. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 
11/17, 13/18, 7/19, 2/2020 и 3/2020); 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из става 1. тач. 
1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана 
пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
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ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријав-
ни формулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави школи: кратку 
биографију (CV) и податке о свом професионал-
ном развоју (портфолио), оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем образовању, степену 
и врсти стручне спреме, прописани чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, у складу са чланом 6. став 2. Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 
7/19, 2/2020 и 3/2020); уверење да није осуђи-
ван, оригинал не старији од 6 месеци; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених на прописаном обрасцу са холограмом; 
уколико диплома није издата на српском језику, 
потврду да зна српски језик, а за лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ 
о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) прила-
же изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Одлуку о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кан-
дидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неће се разматра-
ти пријаве које су неблаговремене, непотпуне, 
уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу образовања, 
врсте и степена стручне спреме. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку 
у складу са Законом о заштити података о лич-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, на адресу:лично у школи или на адресу: СШ 
„Никета Ремезијански”, 9. маја 2, 18310 Бела 
Паланка, са назнаком „За конкурс”, особа за 
контакт секретар школе, тел. 018/855-510 или 
060/0281-641. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЉУПЧЕ ШПАНАЦ”

Бела Паланка

Наставник математике
са 88,90% радног времена

Наставник технике и технологије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: лице које има одговарајуће обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука са предходно 
завршеним студијама првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо обра-

зовање до 10. септембра 2005. године; степен 
и врста образовања морају бити у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19). лице које има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; лице које није осуђивано правнос-
нажном 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 при-
мање 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. лице 
које има држављанство Републике Србије. лице 
које зна српски језик на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз попуњени пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС канди-
дат је дужан да приложи: потписану биогра-
фију кандидата (CV); оверене копије диплома 
првог и другог степена мастер студија, односно 
оверену копију дипломе на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; оверену копију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); оверену копију уверења о неосуђиваности 
из казнене евиденције МУП-а РС (не старије од 
6 месеци); доказ о познавању језика на коме се 
изводи образовно васпитни рад - српског јези-
ка доставља кандидат који није одговарајуће 
образовање стекао на српском језику. Прија-
ве доставити на адресу: Основна школа „Љуп-
че Шпанац” Бела Паланка, Светосавска бб, 
18310 Бела Паланка, тел. 018/855-077. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна 
комисија коју ће директор именовати посеб-
ним решењем. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену 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. 

МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА „ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ” 

18300 Пирот, Николе Пашића 173

Педагог

УСЛОВИ: Могу конкурисати кандидати који 
испуњавају услове: има одговарајуће образо-
вање из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог 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 комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; ово лице мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
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 
то у складу са чл. 4. став 1. тачка 1. Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и и васпитача у стручним школама: (1) 
дипломирани педагог; (2) професор педагогије; 
(3) дипломирани школски психолог - педагог; 
(4) дипломирани педагог - мастер; (5) мастер 
педагог. 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 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; да је држављанин Републике Србије, 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Кандидати достављају следећу 
документацију: пријавни формулар, оверену 
фото копију дипломе о стеченом образовању. 
кандидат који је стекао одговарајуће високо 
образовање по прописима који уређују висо-
ко образовање од 10. септембра 2005. годи-
не, доставља и оверену фотокопију дипломе о 
завршеним студијама првог степена, оригинал 
или оверену фотокопију уверења или потврде 
о неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје надлежна полицијска упра-
ва; оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од шест месеци), кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, достављају 
и доказ да познају језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад - оверена фотокопија 
дипломе или уверења о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на српском 
језику или оригинал или оверена фотокопија 
уверења односно потврде о положеном испи-
ту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. кандидати су 
дужни да у пријави наведу контакт телефон, 
како би били обавештени о поступку прове-
ре психофизичких способности. кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Пријавни формулар 
са потребном документацијом се подноси лич-
но или на адресу: Млекарска школа са домом 
ученика „Др Обрен Пејић”, Николе Пашића 
173, 18300 Пирот, у року од 8 (осам) дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви” и на огласној табли Националне службе за 
запошљавање у Пироту. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Додатне 
информације се могу добити на телефон школе 
010/311-258.
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Наука и образовање

МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА „ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ”

18300 Пирот, Николе Пашића 173

Помоћни наставник

УСЛОВИ: Могу конкурисати кандидати који 
испуњавају услове: има одговарајуће образо-
вање: техничар за прераду намирница биљног 
порекла; техничар за прехрамбену биотехноло-
гију; техничар за биотехнологију; прехрамбени 
техничар; пекар - специјалиста, има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да је државља-
нин Републике Србије, зна српски језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад. канди-
дати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Кандида-
ти достављају следећу документацију: пријав-
ни формулар, оверену фото копију дипломе о 
стеченом образовању, оригинал или оверену 
фотокопију уверења или потврде о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање, које 
издаје надлежна полицијска управа; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старије од 
шест месеци), кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, достављају и доказ 
да познају језик на коме се остварује образов-
но васпитни рад - оверена фотокопија дипломе 
или уверења о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на српском језику или ори-
гинал или оверена фотокопија уверења односно 
потврде о положеном испиту из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. кандидати су дужни да 
у пријави наведу контакт телефон, како би били 
обавештени о поступку провере психофизичких 
способности. кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење 
о здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Пријавни формулар са потребном доку-
ментацијом се подноси лично или на адресу: 
Млекарска школа са домом ученика „Др Обрен 
Пејић”, Николе Пашића 173, 18300 Пирот, у 
року од 8 (осам) дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови” и на огласној табли 
Националне службе за запошљавање у Пиро-
ту. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Додатне информације се могу 
добити на телефон школе 010/311-258.

МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА „ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ”

18300 Пирот, Николе Пашића 173

Чистачица

УСЛОВИ: Могу конкурисати кандидати који 
испуњавају услове: има одговарајуће обра-
зовање: завршено основно образовање, 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них 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, зна српски језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС (http://www.mpn.gov.
rs /wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-kONkURISANjE. doc), а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Кандидати 
прилажу: пријавни формулар, оверену фото 
копију сведочанства/ дипломе о стеченом 
образовању, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења или потврде о неосуђиваности 
за горе наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, које 
издаје надлежна полицијска управа; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старије 
од шест месеци), кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, достављају и 
доказ да познају језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад - оверена фотокопија 
дипломе или уверења о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на српском 
језику или оригинал или оверена фотоко-
пија уверења односно потврде о положеном 
испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања. кандидати су дужни да у пријави наведу 
контакт телефон, како би били обавештени о 
поступку провере психофизичких способности. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравстве-
ној способности, не старије од шест месеци. 
Пријавни формулар са потребном документа-
цијом се подноси лично или на адресу: Мле-
карска школа са домом ученика „Др Обрен 
Пејић”, Николе Пашића 173, 18300 Пирот, у 
року од 8 (осам) дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови” и на огласној таб-
ли Националне службе за запошљавање у 
Пироту. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Додатне информације се 
могу добити на телефон школе: 010/311-258.

СРЕДЊА ШКОЛА У БАБУШНИЦИ
18330 Бабушница, Омладинских бригада бб

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

Исправка обавештења

У Обавештењу о продужењу рока за подно-
шење пријава на конкурс за пријем у радни 
однос на неодређено време једног извршио-
ца на радном месту наставник Српског јези-
ка и књижевности са пуним радним временом 
(45% радног времена у одељењима смера 
општи тип гимназије и 55% радног времена у 
одељењима подручја рада машинство и обра-
да метала) прекинутог због проглашења ван-
редног стања на територији Републике Србије 
до окончања ванредног стања на територији 
Републике Србије, објављеног у листу Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови” дана 
27.05.2020. године, уместо: „Рок за подношење 
пријава на конкурс продужава се за преоста-
ла 2 (два) дана за пријаву на конкурс и истиче 
дана 22.05.2020. године”, треба да стоји: „Рок 
за подношење пријава на конкурс продужава 
се за преостала 2 (два) дана за пријаву на кон-
курс и истиче дана 05.06.2020. године”. Исправ-
ку Обавештења објавити у листу Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Телефон за 
контакт: 010/385-026.

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”, 
БАБУШНИЦА

18330 Бабушница, 7. јули 26
тел. 010/385-021

Наставак конкурсне процедуре: Поступци 
по конкурсима објављеним у листу „Посло-
ви” Националне службе запошљаваја дана 
11.3.2020. године настављају се. Рок за подно-
шење пријава на конкурс за радна места:
1. Наставник разредне наставе, за рад на 
одређено време, до истека првог мандата дирек-
тору школе, најдуже до 31.01.2024. године;
2. Наставник математике, за рад на неодређе-
но време са непуним радним временом од 90%;
3. Наставник физичког и здравственог васпи-
тања, за рад на неодређено време са непуним 
радним временом од 65%;
Који је истицао 19.3.2020. године, продужава се 
за 4 (четири) дана.
Рок за подношење пријава на конкурс исти-
че четвртог дана од дана објављивања одлу-
ке директора школе о настављању конкурсног 
поступка у листу „Послови” НСЗ.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/842-5141

e-mail: osvoluja@gmail.com

Наставник српског језика и 
књижевности

за рад у матичној школи у Волуји,  
са 94,40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове 
из чл. 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има одго-
варајуће образовање у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника - наставник српског јези-
ка и књижевности; б) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; в) да има држављанство Репу-
блике Србије; г) да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад, д) 

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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Наука и образовање

да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу за законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Уз пријавни фор-
мулар који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну доку-
ментацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса и то: 1. диплому о стеченом 
одговарајућем образовању; 2. уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци; 3. лич-
ну биографију - CV. Сви докази се подносе у 
оригиналу или овереној фотокопији. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дада од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор 
са кандидатима биће обављен у просторијама 
ОШ „Слободан Јовић” Волуја, 12256 Волуја. 
Пријаве са доказима о испуњености услова 
се предају непосредно у секретаријату шко-
ле сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова 
или поштом на адресу: ОШ „Слободан Јовић” 
Волуја, 12256 Волуја. Рок за подношење прија-
ва је осам дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Пријаве се предају у затворе-
ној коверти са назнаком за „Конкурс за пријем 
у радни однос на радно место наставника срп-
ског језика и књижевности”. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/842-5141

e-mail: osvoluja@gmail.com

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из 
члана 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има одго-
варајуће образовање у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника - наставник енглеског јези-
ка; б) да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу за зако-

ном, утврђено дискриминаторно понашање. Уз 
пријавни формулар који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса и то: 1. диплому 
о стеченом одговарајућем образовању; 2. уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци; 
3. личну биографију - CV. Сви докази се подносе 
у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дада од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор 
са кандидатима биће обављен у просторијама 
ОШ „Слободан Јовић” Волуја, 12256 Волуја. 
Пријаве са доказима о испуњености услова 
се предају непосредно у секретаријату шко-
ле сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова 
или поштом на адресу: ОШ „Слободан Јовић” 
Волуја, 12256 Волуја. Рок за подношење прија-
ва је осам дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Пријаве се предају у затворе-
ној коверти са назнаком за „Конкурс за пријем у 
радни однос на радно место наставника руског 
језика”. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/842-5141

e-mail: osvoluja@gmail.com

Наставник математике
са 66,64% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из 
члана 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има одго-
варајуће образовање у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника - наставник математике; 
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 осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу за зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. Уз 
пријавни формулар који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса и то: 1. диплому 
о стеченом одговарајућем образовању; 2. уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци; 
3. личну биографију - CV. Сви докази се подносе 
у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Кандидати који буду изабрани 

у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дада од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор 
са кандидатима биће обављен у просторијама 
ОШ „Слободан Јовић” Волуја, 12256 Волуја. 
Пријаве са доказима о испуњености услова 
се предају непосредно у секретаријату шко-
ле сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова 
или поштом на адресу: ОШ „Слободан Јовић” 
Волуја, 12256 Волуја. Рок за подношење прија-
ва је осам дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Пријаве се предају у затворе-
ној коверти са назнаком: „За конкурс за пријем 
у радни однос на радно место наставника мате-
матике”. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/842-5141

e-mail: osvoluja@gmail.com

Секретар школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из 
члана 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има одго-
варајуће образовање у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника - секретар школе; б) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) да има 
држављанство Републике Србије; г) да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; д) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу за законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Уз 
пријавни формулар који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса и то: 1. диплому 
о стеченом одговарајућем образовању; 2. уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци; 
3. личну биографију - CV. Сви докази се подносе 
у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дада од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор 
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са кандидатима биће обављен у просторијама 
ОШ „Слободан Јовић” Волуја, 12256 Волуја. 
Пријаве са доказима о испуњености услова 
се предају непосредно у секретаријату шко-
ле сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова 
или поштом на адресу: ОШ „Слободан Јовић” 
Волуја, 12256 Волуја. Рок за подношење прија-
ва је осам дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Пријаве се предају у затворе-
ној коверти са назнаком: „За конкурс за пријем 
у радни однос на радно место наставника рус-
ког језика”. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/842-5141

e-mail: osvoluja@gmail.com

Наставник физике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из 
члана 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има одго-
варајуће образовање у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника - наставник физике; б) 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу за зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. Уз 
пријавни формулар који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса и то: 1. диплому 
о стеченом одговарајућем образовању; 2. уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци; 
3. личну биографију - CV. Сви докази се подносе 
у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дада од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Раз-
говор са кандидатима биће обављен у прос-
торијама ОШ „Слободан Јовић” Волуја, 12256 
Волуја. Пријаве са доказима о испуњености 
услова се предају непосредно у секретарија-
ту школе сваког радног дана од 7.00 до 14.00 
часова или поштом на адресу: ОШ „Слободан 
Јовић” Волуја, 12256 Волуја. Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Пријаве се предају у 
затвореној коверти са назнаком: „За конкурс за 
пријем у радни однос на радно место наставни-
ка физике”. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/842-5141

e-mail: osvoluja@gmail.com

Спремачица
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из 
члана 139. и 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: а) да има 
завршену основну школу; 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 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 поро-
дици одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу за законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Уз пријавни формулар 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 конкур-
са и то: 1. диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци; 3. личну биографију - CV. 
Сви докази се подносе у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са лис-
те и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дада од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Разговор са кандидатима биће 
обављен у просторијама ОШ „Слободан Јовић” 
Волуја, 12256 Волуја. Пријаве са доказима о 
испуњености услова се предају непосредно 
у секретаријату школе сваког радног дана од 
7.00 до 14.00 часова или поштом на адресу: 
ОШ „Слободан Јовић” Волуја, 12256 Волуја. Рок 
за подношење пријава је осам дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве 
се предају у затвореној коверти са назнаком: 
„За конкурс за пријем у радни однос на радно 
место спремачице”. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/842-5141

e-mail: osvoluja@gmail.com

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из 
члана 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има завр-
шено основно образовање; б) да има психич-
ку, 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 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 поро-
дици одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу за законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Уз пријавни формулар 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 конкур-
са и то: 1. сведочанство или диплому о стече-
ном одговарајућем образовању; 2. уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци; 3. личну 
биографију - CV. Сви докази се подносе у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дада од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Разговор са кан-
дидатима биће обављен у просторијама ОШ 
„Слободан Јовић” Волуја, 12256 Волуја. Пријаве 
са доказима о испуњености услова се предају 
непосредно у секретаријату школе сваког рад-
ног дана од 7.00 до 14.00 часова или поштом 
на адресу: ОШ „Слободан Јовић” Волуја, 12256 
Волуја. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве се предају у затвореној коверти са наз-
наком: „За конкурс за пријем у радни однос на 
радно место наставника руског језика”. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/842-5141

e-mail: osvoluja@gmail.com

Наставник српског језика и 
књижевности

за рад у подручном одељењу Дубока, са 
94,40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из 
члана 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има одго-
варајуће образовање у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника - наставник српског језика и књи-
жевности; б) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
в) да има држављанство Републике Србије; г) 
да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад; д) 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 кривич-
на дела насиље у породици одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
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из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу за законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Уз пријавни формулар 
који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса и 
то: 1. диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању; 2. уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци; 3. личну биографију - CV. Сви дока-
зи се подносе у оригиналу или овереној фото-
копији. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дада од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Разговор са кан-
дидатима биће обављен у просторијама ОШ 
„Слободан Јовић” Волуја, 12256 Волуја. Пријаве 
са доказима о испуњености услова се предају 
непосредно у секретаријату школе сваког рад-
ног дана од 7.00 до 14.00 часова или поштом 
на адресу: ОШ „Слободан Јовић” Волуја, 12256 
Волуја. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве се предају у затвореној коверти са наз-
наком: „За конкурс за пријем у радни однос на 
радно место наставника српског језика и књи-
жевности”. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ” 

12256 Волуја
тел 012/880-100, 062/8425-141

e-mail: osvoluja@gmail.com

Обавештење о продужењу рока за 
подношење пријава за конкурс на 
основу инструкције Министарства 

просвете науке и технолошког 
развоја

Продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс објављен 11.03.2020. године у публи-
кацији „Послови” број 872 за пријем у радни 
однос на неодређено време наставника мате-
матике са 100% радног времена - 1 извршилац. 
Такође, продужава се рок за подношење прија-
ва на конкурсе објављене 18.03.2020. године 
у публикацији „Послови” број 873 за пријем у 
радни однос на неодређено време наставни-
ка математике и наставника руског језика по 
један извршилац са 100% радног времена. Рок 
за подношење пријава на конкурс продужава 
се 30 дана од дана престанка ванредног стања 
односно до 06. јуна 2020. године, ког датума 
истиче рок за пријаву за конкурс.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ” 

12257 Турија
тел. 012/884-088

Наставник математике
са 88,88% радног ангажовања

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 

услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене чланом 139. став 1. тачке 1-5. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, а то су: 1. одговарајуће образовање 
и то: А) да имају одговарајуће високо образо-
вање стечено: а) на студијама другог степена 
(мастер академске, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, стручне области или 
области педагошких наука; б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године, као и да има одго-
варајући степен и врсту образовања прописа-
ну Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019), за рад на радном 
месту на које конкурише; Б) у складу са чланом 
142. став 1. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, кандидати који конкури-
шу на наведено радно место обавезни су да 
имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским 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 става 1. члана 
142. Закона о основама система образовања и 
васпитања, а кандидат који нема образовање 
из члана 142. став 1. обавезан је да га стек-
не у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу; 2. психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, за које у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. Знање српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни 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 закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар, а који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs 
- формулар за пријем у радни однос у устано-
вама образовања и васпитања) и радном био-
графијом (CV) доставити: 1. оверен препис/
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2. оверен препис/ове-
рену фотокопију једног од следећих уверења: 
уверење о положеном испиту за лиценцу или 

уверење о положеним испитима из педагогије 
и психологије или или уверење из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина; 3. ори-
гинал/оверену фотокопију уверења надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за наведена кривична дела из члана 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци); 4. оригинал/оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 5. 
оригинал/оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 
6. доказ о знању српског језика (језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад) доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (не ста-
рије од 6 месеци) доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључења уговора 
о раду. Конкурсна комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос, 
упућује кандидате на психолошку процену 
способности, сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, 
обавља разговор са кандидатима и доноси 
решење о избору кандидата. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата, конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Психолошку про-
цену способности врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова за пријем у рад-
ни однос достављају се у затвореној коверти, 
лично или путем поште на адресу: ОШ „Вељко 
Дугошевић” Турија, 12257 Турија, Турија бб, са 
назнаком „За конкурс за радно место (навести 
радно место за које се кандидат пријављује)”- 
не отварати. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Кандидати ће бити писме-
ним путем обавештени о избору у складу са 
Законом. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, преко телефо-
на: 012/884-088.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ВУК КАРАЏИЋ” 

12000 Пожаревац, Моравска 2 
тел./факс: 012/223-375

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно 
чл. 139. и 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, следеће услове: 1. да има 
одговарајуће образовање прописано Законом 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи. 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 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; 
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4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из става 2. 
тачке 2. доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се током рада. Докази о 
испуњености услова из става II тачка 1), 3) -5) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става II. тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, у овере-
ној копији, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кандида-
ти који уђу у ужи избор биће позвани на раз-
говор. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована од стране директора Школе. Прија-
ве и приложена документација се не враћају. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Докази који се прилажу 
уз пријаву на конкурс: 1. својеручно потписана 
пријава са биографијом и списком, приложене 
документације; 2. попуњени пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 3. ове-
рена фотокопија дипломе и додатка дипломи 
(лица са звањем мастер достављају и дипло-
му и додатак дипломи основних академских 
студија); 4. оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; 5. оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); 6. оригинал или 
оверена фотокопија уверења о неосуђиваности 
из МУП-а (не старије од 6 месеци); 7. потврда 
одговарајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио испит из страног језика (само 
кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику). Кандидати чије су пријаве благо-
времене, потпуне и уз које су приложени сви 
докази 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 запошљавање при-
меном стандардизованих поступака о чему ће 
кандидати бити обавештени на бројеве телефо-
на које су навели у својим пријавама. Разговор 
са кандидатима ће се обавити у просторијама 
Основне школе „Вук Караџић” у Пожаревцу, 
Моравска 2, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени на контакт адре-
се које су навели у својим пријавама. Пријаве 
слати на адресу: Основна школа „Вук Караџић” 
Пожаревац, Моравска 2, 12000 Пожаревац, лич-
но или поштом. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 

12305 Мелница 
тел. 012/348-570 

e-mail: skolamelnica@gmail.com 

1. Наставник српског језика
са 94,4% радног времена

2. Наставник математике
са 88,8% радног времена

3. Наставник физике
са 50% радног времена

4. Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати за наставника српског 
језика, математике, физике и стручног сарад-
ника - психолога, треба да испуњавају следеће 
услове:да поседују одговарајуће образовање из 
члана 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилника о врсти стру-
чне спреме наставника, васпитача и стручних 

сарадника у основној школи - за предмете срп-
ски језик, математика, физика и радно место 
стручног сарадника - психолога („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019), да испуњавају услове про-
писане чланом 139. став 1. тачка 1), 2), 3), 4) 
и 5) Закона о основама система образовања и 
васпитања; став 1. - у радни однос у устано-
ви може да буде примљено лице, под условима 
прописаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће 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 изре-
чена 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 при-
мање 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 међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на коме се 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) при-
бавља се пре закључивања уговора о раду. 
Кандидати попуњавају формулар на званичној 
страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве на конкурс слати на адресу: ОШ „Бранко 
Радичевић”, 12305 Мелница, тел. 012/348-570, 
имејл: skolamelnica@gmail.com. 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО  
И СРЕДЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
12000 Пожаревац, Кнеза Лазара 1

тел./факс: 012/223-396
e-mail: office@mokranjac.rs

Наставник хармонике
за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: дипломирани музичар усмерење акор-
деониста; дипломирани музичар - акордеони-
ста; академски музичар акордеониста; мастер 
музички уметник - професионални статус - 
акордеониста или хармоникаш, дипломирани 
музичар - бајаниста.

Наставник флауте
за рад у Пожаревцу и истуреним 

одељењима у Костолцу и Малом Црнићу

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење фла-
утиста; дипломирани музичар - флаутиста; ака-
демски музичар флаутиста; дипломирани фла-
утиста; академски музичар флаутиста), мастер 
музички уметник, професионални статус - фла-
утиста. 

Наставник гитаре
за рад у истуреним одељењима у 

Костолцу и Великом Градишту
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
гитариста; дипломирани музичар - гитариста; 
академски музичар гитариста; мастер музички 
уметник, професионални статус - гитариста. 

Наставник корепетиције
за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; 
дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани 
музичар - чембалиста; академски музичар пија-
ниста; академски музичар оргуљаш; академски 
музичар чембалиста; мастер музички уметник, 
професионални статус - клавириста, оргуљаш 
или чембалиста; мастер музички уметник, про-
фесионални статус - камерни музичар; дипло-
мирани клавириста. 

Наставник виолине
за рад у истуреним одељењима у 

Великом Градишту и Костолцу

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење вио-
линиста; дипломирани музичар - виолиниста; 
академски музичар виолиниста; мастер музич-
ки уметник, професионални статус - виолинист. 

Наставник клавира
за рад у Пожаревцу, Кучеву, Великом 
Градишту, Костолцу и Малом Црнићу

7 извршилаца

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; 
академски музичар пијаниста; мастер музички 
уметник, професионални статус - клавириста; 
дипломирани клавириста. 

Наставник виолине
за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење вио-
линиста; дипломирани музичар - виолиниста; 
академски музичар виолиниста; мастер музич-
ки уметник, професионални статус - виолинист. 

Помоћни радник - спремачица
за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмого-
дишња школа.

Наставник хармонике
са 70% радног времена, за рад у Кучеву

УСЛОВИ: дипломирани музичар усмерење акор-
деониста; дипломирани музичар - акордеони-
ста; академски музичар акордеониста; мастер 
музички уметник - професионални статус - 
акордеониста или хармоникаш, дипломирани 
музичар-бајаниста. 

Наставник корепетиције
са 70% радног времена,  

за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; 
дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани 
музичар - чембалиста; академски музичар пија-
ниста; академски музичар оргуљаш; академски 
музичар чембалиста; мастер музички уметник, 
професионални статус - клавириста, оргуљаш 
или чембалиста; мастер музички уметник, про-
фесионални статус - камерни музичар; дипло-
мирани клавириста. 

Психолог
са 60% радног времена,  

за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: професор психологије; дипломира-
ни психолог; дипломирани школски психолог 
- педагог; дипломирани психолог, смер школ-
ско-клинички; дипломирани психолог - мастер; 
мастер психолог; мастер професор предметне 
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наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет). 

Наставник клавира
са 50% радног времена,  

за рад у Пожаревцу и Великом Градишту
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; 
академски музичар пијаниста; мастер музички 
уметник, професионални статус - клавириста; 
дипломирани клавириста. 

Медијатекар
са 50% радног времена, за рад у 

Пожаревцу

УСЛОВИ: у складу са уредбом о Каталогу рад-
них места у јавним службама и другим органи-
зацијама у јавном сектору „Сл. гласник РС”, бр. 
81/2017, 6/2018 и 43/2018. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139, 140. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
други закон, 10/2019 и 6/2020) и то: 1. да има 
одговарајуће образовање: у складу са чл. 139. 
ст. 1. Закона о основама система образовања 
и васпитања, у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним и 
уметничким школама у подручју рада Култура, 
уметност и јавно информисање („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 
2/2017, 9/2019) као и чланом 2. став 1. тачка 
1, 5, 10, 13, 14 и 30. Правилником о степену и 
врсти образовања наставника у основној музич-
кој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020. 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима. 3. да није осуђи-
ван 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 кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 4. 
да има држављанство Републике Србије. 5. да 
зна српски и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик). За наведе-
на радна места кандидати попуњавају пријавни 
формулар који преузимају са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају Школи. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се 
уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености 
услова из тачке 2 подноси се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс, канди-
дати поред биографије треба да приложе: 1. 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, 2. оригинал или овере-
ну фотокопију извода из књиге рођених (не 
старији од 6 месеци), 3. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци), 4. доказ о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривична дела за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 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 (оригинал, да није старије од 6 месеци), 
5. доказ о познавању језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (српски језик) 
кандидат доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, у 
ком случају је у обавези да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. 6. 
Доказ о испуњености услова у погледу психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, не старије од 6 месеци, 
достављају кандидати који буду изабрани, пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Пријаве слати 
са назнаком „За конкурс” на адресу: Школа за 
основно и средње музичко образовање „Стеван 
Мокрањац”, Кнеза Лазара 1, Пожаревац, или 
лично у секретаријату школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати. Сва 
потребна обавештења могу се добити у секре-
таријату школе, на тел. 012/223-396. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматра-
ти, а сви кандидати у пријави треба да наведу 
број контакт телефона. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ”

12370 Александровац
тел. 012/254-435

Наставник физике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; да кан-
дидат има одговарајуће образовање утврђено 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник СР - Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије. Кандидати 
су дужни да приликом подношења пријаве на 
конкурс, уз одштампани пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, поднесу доказе о испуњености услова 
из чл. 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то: услови из става 1 овог 
члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада; докази о 
испуњености услова из става 1 тачка 1) и доказ 
да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са ЕСПБ (потврда - 
уверење одговарајуће високошколске установе 

о боју бодова, односно о положеним испитима 
или оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу), 
3) -5) овог члана, саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Копије морају бити оверене, а уверења не ста-
рија од 6 месеци. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са документацијом 
у року од 8 дана од дана објављивања, послати 
на адресу: ОШ „Херој Роса Трифуновић” 12370 
Александровац, тел. 012/254-435. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„МИРОСЛАВ БУКУМИРОВИЋ БУКУМ”

12309 Шетоње

Наставник српског језика

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова 
прописаних чланом 24. став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 
113/17 и 95/19 - аутентично тумачење), треба 
да испуњавају и посебне услове предвиђене 
чланом 139. и чланом 140 став 1. и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службенигласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
Закони, 10/19 и 6/20) и то: 1. да имају одго-
варајуће образовање из члана 140 став 1. и 
2. Закона о основама система образовања и 
васпитања: високо образовање за наставника 
основне школе, 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, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области илио бласти педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; кандидат мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета и да испуњавају услове прописа-
не Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/ 16, 2/17, 3/17, 
13/2018 и 11/2019); 2. да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (односи се на кандидате који 
образовање нису стекли на српском језику). 

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, 
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достављају установи. Кандидати уз пријаву 
на конкурс треба да доставе: кратку биогра-
фију-CV, оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању, уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци); 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 система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика (подносе само кандидати који 
су стекли одговарајуће образовање на другом 
језику). Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју ће извршити 
Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака, а пре доношења 
одлуке о избору. Кандидат који буде изабран 
дужан је да пре закључења уговора о раду дос-
тави уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма - лекарско уверење не старије од 6 месеци. 

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из чл. 24 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/19 - аутентично тумачење) 
треба да испуњава и посебне услове из чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
Закони, 10/19 и 6/20); да има основно образо-
вање/основну школу; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство РС; да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (односи се 
на кандидате који образовање нису стекли на 
српском језику). 

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Уз пријавни формулар (са 
званичне интернет странице) потребно је да 
доставе: кратку биографију - CV; оригинал или 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној 
основној школи; оригинал или оверену фото-
копију уверења из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије-
од 6 месеци); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, да није старија 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика - 
потврда или уверење (доставља само канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику). Кандидати који уђу у ужи 

избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
ће извршити Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака, а 
пре доношења одлуке о избору. Кандидат који 
буде изабран дужан је да пре закључења угово-
ра о раду достави уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима - лекарско уверење не старије од 
6 месеци. Конкурс за сва радна места отворен 
је 8 дана од дана објављивања у листу „Посло-
ви”. Својеручно потписану пријаву на конкурс 
са потребном документацијом кандидати дос-
тављају поштом на адресу: ОШ „Мирослав 
Букумировић Букум” - Шетоње, 12309 Шетоње, 
са назнаком „За конкурс” или лично на наведе-
ну адресу у секретаријату школе, сваког рад-
ног дана од 08.00 до 13.00 часова. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Школа нема обавезу враћања документације. 

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 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 - аутентичнотумачење), 
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 чла-
новима 140. и 142. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник 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 образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19 и 2/2020); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштитећних међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. У складу са чланом 142. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, канди-
дат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи.

ОСТАЛО: уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: потписану 
молбу са биографијом; извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству Републике Србије 
не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
ну фотокопију); оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (потврду високошкол-
ске установе о броју бодова, доказ о положе-
ном 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 образов-
но-васпитни рад у школи се доставља уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику; доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду (лекарско уве-
рење). Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање као ни копије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа. Пријаве 
слати на адресу школе: Основна школа „Миша 
Живановић”, Маршала Тита 12, 12253 Средње-
во, са назнаком „За конкурс”. контакт телефон: 
012/667-056.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУДЕ ЈОВИЋ”

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117
тел./факс: 012/250-119

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора основне школе 
(установе) може да обавља лице - кандидат 
који испуњава следеће услове: 1. да има одго-
варајуће високо образовање према чл. 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020), 7 степен стручне 
спреме, тј. ако је стекао: А) одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе, 
за педагога и психолога, на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисци-пли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (ово лице - кандидат мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет односно групу предмета), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005.г., односно, Б) одговарајуће високо 
образовање за наставника основне школе, за 
педагога и психолога, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005.г., В) изузетно, ако се на кон-
курс за директора основне школе не пријави 
ниједан канди-дат са одговарајућим образо-
вањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона, за директора 
основне школе може се изабрати и лице које 
има одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 3 
За-кона, тј. високо образовање за наставника 
основне школе стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем, 6 степен стручне спреме; 2. да посе-
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дује дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника (лиценцу), односно поло-
жен стручни испит за наставника, васпитача и 
стручног сарадника; 3. да има обуку и положен 
испит за директора установе (основне школе); 
4. да има најмање осам година рада у установи 
(основној школи) на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања ако кандидат има одговарајуће високо 
образовање за наставника основне школе, за 
педагога и психолога у складу са чл. 140 ст. 1 
и 2 Закона, односно, изузетно, најмање десет 
година рада у установи (основној школи) на 
пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања ако кандидат 
има одговарајуће високо образовање за настав-
ника основне школе у складу са чл. 140 ст. 3 
Закона; 5. да има држављанство Републике 
Србије; 6. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 7. да зна српски језик као језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; 8. 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, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 9. да није правноснажно осуђе-
но за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности утврђен Законом о основама система 
образовања и васпитања; Директор основне 
школе именује се на период од четири годи-
не. Уз пријаву на конкурс за избор директора, 
са фотокопијом очитане личне карте са чипом 
или личне карте без чипа, кандидати треба да 
доставе и следећа документа: извод из матичне 
књиге рођених трајни са холограмом, уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци). Диплома или уверење о стече-
ном одговарајућем високом образовању. Доз-
вола за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника (лиценца), односно уве-рење о поло-
женом стручном испиту за наставника, васпи-
тача и стручног сарадника. Уверење о обуци и 
положеном испиту за директора основне школе 
(изабрани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност). Уверење 
о радном искуству (радном стажу) од најмање 
8, односно изузетно 10 година рада у установи 
(основној школи) на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Уверење да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (уверење о здравственом 
стању издато од надлежне здравствене уста-
нове - надлежне службе медицине рада). Уве-
рење из надлежног основног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак 
и није покренута истрага за кривична дела из 
надлежности основних и виших судова и основ-
них и виших јавних тужилаштава (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, 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 да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Уверење надлежне Полицијске 

управе МУП-а да према подацима из казнене 
евиден-ције овог министарства кандидат није 
осуђиван (извод из КЕ - казнене евиденције). 
Уверење из надлежног привредног суда да кан-
дидат није правноснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности. Доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
самог кандидата (извештај просветног савет-
ника) ако је наведени надзор вршен. Уколи-
ко се на конкурс пријавило лице (кандидат) 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Доказ о знању српс-
ког језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад доставља кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском 
језику. Радну биографију и преглед кретања у 
служби, план и програм рада директора школе. 
Прилоге којима доказује своје стручне, органи-
зационе и друге способности. Наведени доку-
менти морају бити у оригиналу или фотокопији 
овереној у основном суду или општинској-град-
ској управи или код јавног бележника, не ста-
рији од шест месеци. Неблаго-времене, непот-
пуне и неуредне пријаве на конкурс за избор 
директора неће бити узете у раз-матрање. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања текста конкурса. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити лично или слати поштом у 
затвореној коверти на адресу: ОШ „Дуде Јовић” 
Жабари, Кнеза Милоша бр. 117, 12374 Жабари, 
са назнаком „Конкурс за избор директора - не 
отварати”. Телефон за информације: 012/250-
119, 012/250-109.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА  
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„НИКОЛА ТЕСЛА”
12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручности - ССС, елек-
тротехничар рачунара, електротехничар елек-
тронике, машински техничар за компјутерско 
конструисање, машински техничар. Пожељан 
возачки испит најмање Б категорије. Пожељ-
не вештине: сертификати специјалних обука 
из области информационих система и техно-
логија, практично радно искуство у области 
информационих система и технологија. Општи 
услови: у складу са Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником о 
организацији и систематизацији радних места 
у Техничкој школи са домом ученика „Нико-
ла Тесла” Костолац. Конкурс остаје отворен 8 
дана од дана објављивања у часопису Посло-
ви. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
и одштапани пријавни формулар са потреб-
ном документацијом достављају установи. Уз 
пријаву кандидати дужни су да доставе и сле-
дећу документацију и то: 1. Пријавни формулар 
(попуњава се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја), 2. оригинал или оверену фотокопију 
дипломе-сведочанства о завршеном одгова-
рајућем образовању, 3. уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија), 4. 
извод из књиге рођених (оргинал или овере-
на фотокопија), 5. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученици-
ма (што се доказује пре закључења уговора о 
раду), 6. уверење да није осуђивано правос-
нажном 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 родоскрњављење, 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 заштићеним 
међународним правом,без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за коју није, иу складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (доказ доставља кандидат уз конкурсну 
документацију, а прибавља га код надлежне 
Полицијске управе); 7. зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Пријаве са потребном документацијом достави-
ти на адресу: Техничка школа са домом ученика 
„Никола Тесла” Костолац, Боже Димитријевића 
бб, 12208 Костолац. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће узимати у обзир.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 6

тел. 012/223-389
e-mail: etskola@open.telekom.rs

1. Наставник угоститељске групе 
предмета - куварство

2 извршиоца

УСЛОВИ: из чл. 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стучним 
школама

2. Наставник економске групе 
предмета

УСЛОВИ: из чл. 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стучним 
школама

3. Наставник економске групе 
предмета - туристичка група 

предмета
непуно радно време 55%

УСЛОВИ: из чл. 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стучним 
школама

4. Наставник практичне наставе 
трговинске струке

непуно радно време 50%

УСЛОВИ: из чл. 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стучним 
школама.

5. Спремачица

УСЛОВИ: из чл. 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у Економ-
ско-трговинској школи у Пожаревцу.

ОСТАЛО: остали услови: поред општих усло-
ва предвиђених чланом 24, 26 закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 
32/13 и 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), канди-
дати за радна места под редним бројем 1, 2, 
3, 4. треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, да имају одговарајуће 
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образовање у складу са чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
Правилника о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стучним школама („Сл. гласник - Просветни 
гласник РС” број 5/91, 1/92,21/93, 3/94,7/96, 
7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 2/07, 
4/07,7/08, 11/08, 5/11,8/11, 9/13 и 6/14) сте-
чено: 1) на студијама 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 педагошких наука или интердисципли-
нарне, мул-тидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких 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 године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, као и одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем за радно место под редним 
бројем 1.; за радно место под редним бројем 4. 
и 5. треба да испуњавају услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилника о организацији и сис-
тематизацији радних места у Економско-трго-
винској школи у Пожаревцу, одн. да поседују 
одговарајуће основно образовање, 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије, 5. да 
знају српски језик. У складу са чл. 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
обавезно образовање лица из члана 140. овог 
закона је образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова. Образо-
вање, уколико не поседује,наставник је обаве-
зан да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Кандида-
ти подносе следећу документацију: 1. попуњен 
и одштампан пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС; 2. радну 
биографију; 3. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању (канди-
дати са звањем мастер достављају и диплому 
основних академских студија) не старије од 6 
месеци; 4. доказ да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичних дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, 
уколико поседује лиценцу за рад наставника 
доставља оверену фотокопију исте (не ста-
рије од 6 месеци) или уверења о положеном 

стручном испиту-лиценци; 5. уверење да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(издато од стране МУП-а, не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); 6. уве-
рење о држављанству РС (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); 7. извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија, издат на прописаном обрасцу 
са холограмом); 8. доказ о знању српског језика 
(достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику и то 
доказ да су положили испит из српског језика 
са методиком, по програму одговарајуће висо-
кошколске установе - оригинал или оверена 
фотокопија). Пре закључења уговора о раду, 
изабрани кандидат је у обавези да поднесе 
доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима (лекарско 
уверење, оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од шест месеци). Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у скла-
ду са Законом о заштити података о личности. У 
поступку одлучивања о избору кандидата, кон-
курсна комисија врши ужи избор кандидата који 
се упућују на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу: Економско-трговинска шко-
ла, Јована Шербановића 6, 12000 Пожаревац 
или лично у секретаријату школе, радним дани-
ма од 10.00-12.00 часова, са назнаком: „За кон-
курс”. Неблаговремене пријаве на конкурс као и 
пријаве са непотпуном и неовереном докумен-
тацијом неће се узимати у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6-8

тел. 012/541-625
e-mail: medicinskapo@gmail.com

Наставник српског језика и 
књижевности 

на одређено време до повратка 
запосленог са функције директора 

школе

УСЛОВИ: у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних премета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама. Општи 
услови: у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних премета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама. Конкурс 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања у 
листу „Послови”. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства и одштапани пријавни формулар 
са потребном документацијом достављају уста-
нови. Уз пријаву кандидати дужни су да доста-
ве и следећу документацију и то: 1. пријавни 
формулар (попуњава се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја), 2. оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, 3. уверење о држављанству (орги-
нал или оверену фотокопију), 4. извод из књиге 
рођених (оргинал или оверену фотокопију), 5. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима (што се доказује 
пре закључења уговора о раду), 6. уверење 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-

ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крњављење, 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 заштићеним међународним пра-
вом,без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за коју није, иу складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (доказ доставља 
кандидат уз конкурсну документацију, а при-
бавља га код надлежне Полицијске управе); 
7. доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичних дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европских системом преноса бодова. Напред 
наведено образовање наставник, васпитач и 
стручни сарадник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу.(доставља се оргинал или ове-
рена фотокопија документа којим се доказује 
потребно образовање), 8. зна српски језик и 
језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на адресу: Медицинска школа, Лоле 
Рибара 6-8, 12000 Пожаревац. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у 
обзир.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОЈКО ДРУЛОВИЋ”

Радоиња
31318 Кокин Брод
тел. 033/88-281

1. Наставник музичке културе
са 50% радног времена

2. Школски педагог
са 50% радног времена

3. Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

са 50% радног времена, за рад у 
матичној школи Радоиња

1. Услови за наставника и стручног сарад-
ника: Поред општих услова прописаних чл. 24 
Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење) у радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава и услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18, 10/2019 и 6/2020): да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника за рад у основној школи („Сл. гласник РС” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/20192/2020): на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије); сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; високо образо-
вање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005; 



Бесплатна публикација о запошљавању 17903.06.2020. |  Број 884 |   

Наука и образовање

да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство РС; да зна 
језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад (односи се на кандидате који образовање 
нису стекли на српском језику). Сви кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријавни 
формулар (са званичне интернет странице), 
потребно је доставити школи: радну и личну 
биографију са адресом и контакт телефоном; 
диплому одговарајућег степена и врсте струч-
не спреме (оверену фотокопију да није старија 
од 6 месеци); кандидат који има високо образо-
вање стечено на студијама другог степена дос-
тавља оверену копију дипломе другог степена 
и оверену копију дипломе основних академских 
студија; уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за наведена кривична 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 фотокопија да није старија од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених издат на 
прописаном обрасцу са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија да није старије од 6 
месеци); уколико диплома није издата на срп-
ском 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 високошкол-
ске установе, односно доказ о положеном испи-
ту из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће висикошколске установе за рад-
но место (оригинал или оверена фотокопија). 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима - 
лекарско уверење подноси се пре закључења 
уговора о раду. 

2. Услови за радника на одржавању 
хигијене 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. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18, 10/19 и 6/2020); да има основно 
образовање /основну школу; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 образовање нису стекли 
на српском језику). Сви кандидати попуња-

вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају установи. Уз пријавни форму-
лар (са званичне интернет странице), потребно 
је доставити школи: радну и личну биографију 
са адресом и контакт телефоном; оригинал или 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној 
основној школи (оригинал или оверена фотоко-
пија да није старије од 6 месеци); уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за наве-
дена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (оригинал или оверена 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 холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија да није старија од 6 месеци). Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима - лекар-
ско уверење подноси се пре закључења угово-
ра о раду. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на Конкурс за 
сва радна места је осам дана од дана објављи-
вања Конкурса. Пријаве које су неблаговреме-
не, непотпуне и које не испуњавају услове у 
погледу врсте и степена стручне спреме, неће 
бити узете у разматрање. Пријавни формулар и 
конкурсом тражене доказе о испуњавању усло-
ва доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса на горе наведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс за _______”. 

ГИМНАЗИЈА „ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ”
36310 Сјеница

1. Спремачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве према Закону о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05 и 61/05, 54/09, 32/2013 и 75/2014), члану 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15, 68/15, 62/16 и 88/17). Услови 
које треба да испуњава лице за пријем у рад-
ни однос: да има одговарајуће образовање - 
основно образовање, да има психичку, физич-
ку и здраствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правоснажном 
судском пресудом за кривична дела предвиђе-
на чланом 139. став 1. тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије, зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, оверен пре-
пис (фотокопију) дипломе о стеченој струч-
ној спреми, уверење из казнене евиденције. 
Рок за пријављивање 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 
преко телефона 020/741-053. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„МИХАИЛО БАКОВИЋ”

31300 Пријепоље, Сељашница бб

1. Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу

2. Наставник српског језика
са 70% од пуне норме, за рад у 

издвојеном одељењу Доње Бабине

3. Наставник математике
за рад у матичној школи и издвојеном 

одељењу Доње Бабине

УСЛОВИ: 1. Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и то: а) има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. закона о 
основама система образовања и васпитања 
и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19 и 2/20); 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 
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 малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) има 
држављанство Републике Србије; д) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. 2. Уз попуњен пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, кандидати достављају потребну докумен-
тацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса и то: пријава на конкурс са кратком 
биографијом (CV) и пријавни формулар; ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију, не старију 
од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рију од шест месеци); доказ о неосуђиваности 
- уверење из казнене евиденције да лице није 
осуђивано (уверење из МУП-а - не старије од 6 
месеци); уверење из Основног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног 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); доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (доказ кандидат дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику). Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду - не старије од шест месеци). Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране, као ни фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлеж-
ног органа (суда, органа општинске - градске 
управе, јавног бележника). Пријаве са дока-
зима о испуњавању свих услова тражени кон-
курсом слати у затвореној коверти, препоруче-
ном поштом, са назнаком „Пријава на конкурс”, 
на адресу ОШ „Михаило Баковић” Сељашница 
бб, 31300 Пријепоље или донети лично у шко-
лу радним даном од 08 до 14 часова. Додатне 
информације на телефон 033/782-171.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА 
„РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО”

Карајукића Бунари
36310 Сјеница

1. Наставник разредне наставе
за рад у издвојеним одељењима Угао  
(1 извршилац), Тузиње (1 извршилац)  

и Расно (2 извршиоца)
4 извршиоца

2. Наставник босанског језика

3. Наставник српског као 
нематерњег језика

4. Наставник енглеског језика

5. Наставник немачког језика
са 88% радног времена

6. Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена

7. Наставник музичке културе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. Кандидати поред општих усло-
ва 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, 113/17 и 95/19 
- аутентично тумачење), треба да испуњавају 
услове за пријем у радни однос прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то да 
имају одговарајуће високо образовање у складу 
са чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), као 
и према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/19), и то: да је стекао одго-
варајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. да кандидат има психичку, физичку 
и здраствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. да знају српски језик -босански језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
попуњава пријавни формулар који преузима 
на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и са одштампаним 
пријавним формуларом доставља следећу доку-

ментацију: 1. оверен препис или оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
2. лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља пре закључења уговора о 
раду кандидат који заснује радни однос по кон-
курсу; 3. уверење о неосуђиваности за кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања кандидат при-
бавља у надлежној полицијској управи МУП-а 
- не старије од 6 месеци, у оригиналу или ове-
реној 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 сте-
чено на српском језику. Конкурс спроводи коми-
сија коју именује директор у складу са законом. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који буду испуњавали услове кон-
курса и буду изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење 
пријава упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та 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 разгово-
ра са кандидатима. Лице које буде изабрано по 
конкурсу, дужно је да приложи доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) пре закључења уговора о раду. Тра-
жена документа достављају се у оригиналу или 
овереној копији, лично или послати у затвореној 
коверти на адресу: ОШ „Рифат Бурџовић Тршо”, 
36313 Карајукића Бунари, са назнаком „За кон-
курс”. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Телефон за информације: 
062 474 807 (директор школе).

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље, 4. децембра 3

тел. 033/711-990

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139, 140. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19 и 6/20) и Правилником о врсти и 
степену стручне спреме наставника и стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Службени гласник - Просветни глас-
ник”, број 9/91, 1/92, 2/93, 3/94, 7/96... 7/08, 
11/08, 5/11, 8/11, 9/13, 6/14, 5/15, 2/17, 13/18) 
и то: да је стекао одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: а)сту-
дије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; б)студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2)

на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
Године, да има образовање 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 настави, у складу са европс-
ким системом преноса бодова; за кандидате са 
положеним стручним испитом или лиценцом за 
наставника сматра се да има наведено образо-
вање; 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 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; да је држављанин Републике Србије; 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са пријавом на конкурс и попуњеним и 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
Школи. Уз пријаву на конкурс са кратком био-
графијом (ЦВ) и попуњеним пријавним форму-
ларом треба приложити: - оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; - потврду високошколске установе 
да кандидат има образовање 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 настави, у складу са европским 
системом преноса бодова или оверену копију 
уверења о стручном испиту или положеној 
лиценци за наставника; - уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
- извод из матичне књиге рођених; доказ о нео-
суђиваности - уверење из казнене евиденције 
да лице није осуђивано (уверење из МУП-а - не 
старије од 6 месеци); уверење из Основног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са Законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика као и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
у школи (доказ кандидат доставља само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику); доказ да кандидат има психич-
ки, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат, пре закључивања 
уговора о раду - не старије од 6 месеци).

Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24. став 1. Закона о раду („Служ-
бени гласинк РС”, број: 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - УС, 95/18 - аутентично 
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тумачење), треба да испуњава услове пред-
виђене чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) 
и уз пријаву на конкурс да достави потребна 
документа и то да: има одговарајуће основно 
образовање; има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривично дело насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање или давање мита; за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са Законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно- васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да достави: оверену фотокопију 
сведочанства о завршеном основном образо-
вању; уверење из Основног суда да кандидат 
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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); доказ о неосуђива-
ности - уверење из казнене евиденције да лице 
није осуђивано (уверење из МУП-а - не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључивања уговора о раду достави 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (не 
старије од 6 месеци). Рок подношења пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве на конкурс са кратком биогра-
фијом (ЦВ) и са потребним документима, зајед 
о са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају лично или на адресу Техничка школа 
Пријепоље, 4. децембра 3, 31300 Пријепоље. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће се 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „12. ДЕЦЕМБАР”
36310 Сјеница, Нова бб

1. Професор босанског језика

2. Професор српског језика као 
нематерњег

56% радног времена

3. Професор географије
са 65% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
Законом о раду, потребно да кандидат испуња-
ва услове из члана 139, 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, да кандидат 
има одговарајуће образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 

из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, да испуњава усло-
ве прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник - Просвет-
ни гласник РС” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 2/2017 и 3/2017), да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
из групе кривичних дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије, да зна језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

Котлар

УСЛОВИ: трећи степен стручне спреме, машин-
ског, елекро, грађевинског смера са положеним 
испитом за ложача парних котлова, поседовање 
психичке физичке и здравствене способности, 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 такча 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, има држављанство Р Србије, зна срп-
ски језик и језик на коме остварује образовно 
васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернетстраници 
Министарства просвете. Установи кандидат дос-
тавља:пријавни формулар са кратком биогра-
фијом, оригинал или оверену копију дипломе 
не старију од 6 месеци, доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
утврђено чл. 139 став 1 тачка3 3акона, не ста-
рије од 6 месеци, Уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија), не старије од 
6 месеци, извод из матичне књиге рођених - 
оригинал или оверена копија), не старије од 6 
месеци. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у недељнику „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене молбе неће се узимати у 
разматрање. Пријаве се достављају непосредно 
или путем поште на адресу: Основна школа „12. 
децембар” Сјеница, Нова бб.

ОСНОВНА ШКОЛА „БОШКО БУХА”
Ивање

тел. 033/771-751

1. Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу Дивци

2. Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу Лучице

3. Наставник разредне наставе 

4. Наставник математике
са 88, 88% радног времена

5. Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139, 140. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број: 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19 и 6/20) и Правилником о врсти 
и степену образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 
2/20) и то: Да је стекао одговарајуће високо 
образовање: 1) 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 пред-
мет, односно групе предмета; б) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких науке; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. - да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у настави, 
у складу са европским системом преноса бодо-
ва; за кандидате са положеним стручним испи-
том или лиценцом за наставника сматра се да 
има наведено образовање; - да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије; зна српски 
језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са 
пријавом на конкурс и попуњеним и одштампа-
ним пријавним фолмуралом доставља Школи. 
Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом 
(ЦВ) и попуњеним пријавним формуларом тре-
ба приложити: - оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; 
потврду високошколске установе да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у настави, у складу са европским 
системом преноса бодова или оверену копију 
уверења о стручном испиту или положеној 
лиценци за наставника; - оргинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); оргинал 
или оверену копију извода из матичних књи-
га рођених; доказ о неосуђиваности - уверење 
из казнене евиденције да лице није осуђивано 
(уверење из МУП-а - не старије од 6 месеци); 
уверење из Основног суда да против кандида-
та није покренут кривични поступак 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
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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 (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика као и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад у школи (доказ 
кандидат доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); 
доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључивања уговора о раду - не 
старије од 6 месеци). Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
на конкурс, кратка биографија (ЦВ), потребна 
документа, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају се лично или на 
адресу Основна школа „Бошко Буха” у Ивању, 
ул.Ивање бб, 31300 Пријепоље, са назнаком „За 
конкурс за пријем у радни однос”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара Школе, радним даном од 8 до 13 
часова, лично или путем телефона 033/771-751.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36310 Сјеница, Јаворска 1

тел. 020/741-038

1. Наставник географије
са 55% радног времена, за рад у 

матичној школи у Сјеници и издвојеном 
одељењу у Тријебинама

УСЛОВИ: 1. 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 - 
аутентичнотумачење), треба да испуњавају 
услове за пријем у радни однос прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Светозар Марковић” из Сјенице 
и то да имају одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 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 глас-
ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19), за 
наставника географије и то: да је стекао одго-
варајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. да кандидат има психичку, физич-
ку и здраствену 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 насиља 
у породици, одузимање малолетног 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да против канди-
дата није покренут кривични поступак, доне-
та наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању 
притвора 5. држављанство Републике Србије; 
6. да знају српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава 
пријавни формулар који преузима на званичној 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и са одштампаним пријавним 
формуларом доставља следећу документацију: 
1. оверен препис или оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 2. лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
доставља пре закључења уговора о раду кан-
дидат који заснује радни однос по конкурсу; 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 ста-
рије од 6 месеци, у оригиналу или овереној 
копији, 4. уверење из суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак, доне-
та наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од 6 месеци); 5.уверење 
о држављанству РС - оригинал или оверена 
копија, не старије од 6 месеци, 6. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија), 7. доказ о знању српског језика као 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи доставља се само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику. Конкурс спроводи комисија коју именује 
директор у складу са законом. Конкурсна 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 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. 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 кон-
курсу, дужно је да приложи доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) пре закључења уговора о раду. Тражена 
документа достављају се у оригиналу или ове-
реној копији, лично или послати у затвореној 
коверти на адресу: ОШ „Светозар Марковић”, 
36310 Сјеница, Јаворска 1, са назнаком „За кон-
курс”. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Телефон за информације: 
020/741 038 (секретар школе).

ПРОКУПЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„КОСТА ВОЈИНОВИЋ” 

Подујево - Куршумлија
18430 Куршумлија, Топличка 14/а

тел. 027/385-827

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће високо образо-
вање из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања, то јест висо-
ко образовање стечено: 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 пред-
мет, односно групе предмета и (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука - у ком 
случају је неопходна завршеност студија првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета 
или 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да испуњава услове за наставника те 
врсте школе и подручја рада, педагога или пси-
холога; 1. да је прошао обуку и положио испит за 
директора установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да у року 
до 2 године од дана ступања на дужност положи 
наведени испит у складу са условима прописаним 
Законом о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018); 2. 
да има дозволу за рад за наставника, васпитача 
и стручног сарадника; 3. да има најмање 8 (осам) 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 4. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 5. 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично 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 примање и давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 6. да има држављан-
ство републике србије; 7. да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Уколико се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140. ст. 1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за директора школе може 
бити изабрано и лице које, уз испуњеност оста-
лих горе наведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140. став 3. истог закона, 
то јест високо образовање стечено на студија-
ма 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 
школе и најмање десет година рада у установи на 
пословима васпитања и образовања, након сте-
ченог одговарујћег образовања. Документа која 
се достављају уз пријаву за конкурс: 1. оригинал 
или оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; 2. оригинал или оверен препис/

Национална служба
за запошљавање
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фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника (лиценца), 3. оригинал или 
оверен препис/фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора установе (пријава која не 
садржи уверење о положеном испиту за дирек-
тора установе неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат ће бити у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора школе), 4. 
оригинал или оверен препис/фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; 5. уверење да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 139. став 1. 
тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања (уверење о неосуђиваности - Основ-
ни суд, уверење о неосуђиваности - Привредни 
суд и уверење о некажњавању - МУП); 6. потвр-
да о радном искуству, односно годинама рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 7. 
потврда одговарајуће установе да је кандидат 
положио испит из српског језика (осим кандида-
та који су средње, више или високо образовање 
стекли на српском језику, што се доказује оргина-
лом или овереним преписом/фотокопијом дипло-
ме за наведени ниво образовања); 8. лекарско 
уверење (може и из радног досијеа, а кандидат 
који буде изабран ће накнадно пре закључења 
уговора доставити ново лекарско уверење); 9. 
оригинал или оверен препис/фотокопију извод 
из матичне књиге рођених за кандидате који су 
променили презиме, односно име после изда-
вања дипломе; 10. оверену фотокопију доказа о 
резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања; извештај 
просветног саветника (само за кандидате који су 
претходно обављали дужност директора устано-
ве); 11. преглед кретања у служби са биографс-
ким подацима (необавезно); 12. доказе о својим 
стручним и организационим способностима (нео-
бавезно). Рок за пријављивање кандидата је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова кон-
курса могу се поднети лично у затвореној коверти 
или препорученом поштом на адресу школе: ОШ 
„Коста Војиновић” Подујево - Куршумлија, 18430 
Куршумлија, Топличка 14/а, са назнаком „Конкурс 
за директора”. Ближа обавештења могу се добити 
у секретаријату школе на телефон: 027/385-827. 

ГИМНАЗИЈА
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20

тел./факс: 027/321-110, тел. 027/329-015

Наставник српског језика и 
књижевности

са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане одредбама чл. 139. и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
односно да имају високо образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Поред пријаве на конкурс, кандидати 
треба да доставе оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, уверење или потврду о 
неосуђиваности за законом наведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје надлежна полицијска упра-
ва; извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци), 
кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику, достављају и доказ да познају језик 
на коме се остварује образовно васпитни рад 
- оверена фотокопија дипломе или уверења о 
стеченом високом образовању на српском језику 

или оригинал или оверена фотокопија уверења 
односно потврде о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о здравственој способности, не старије 
од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се преузи-
ма на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом достављају школи у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, лично 
или на адресу: Гимназија, Ратка Павловића 20, 
18400 Прокупље. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија именована од стране директора школе. 

ГИМНАЗИЈА
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20

тел./факс: 027/321-110, тел. 027/329-015

Домар/мајстор одржавања

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

3 извршиоца

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане одредбама чл. 139. и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да 
доставе оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, уверење или потврду о нео-
суђиваности за законом наведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје надлежна полицијска упра-
ва; извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци), 
кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику, достављају и доказ да познају језик 
на коме се остварује образовно васпитни рад. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о здравственој способности, не старије 
од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се преузи-
ма на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом достављају школи у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, лично 
или на адресу: Гимназија, Ратка Павловића 20, 
18400 Прокупље. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија именована од стране директора школе. 

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ”

18400 Прокупље, Василија Ђуровића Жарког 1
тел. 027/322-636

Наставник клавира
5 извршилаца

УСЛОВИ: дипломирани музичар пијаниста, мас-
тер музички уметник, професионални статус 
клавириста.

Наставник хармонике

УСЛОВИ: дипломирани музичар-акордеониста, 
мастер музички уметник, професионални статус 
акордеониста/хармоникаш.

Наставник гитаре

УСЛОВИ: дипломирани музичар-гитариста, мас-
тер музички уметник, професионални статус 
гитариста.

Наставник соло певања

УСЛОВИ: дипломирани музичар соло певач, 
мастер музички уметник, професионални ста-
тус соло певач.

Наставник кларинета

УСЛОВИ: дипломирани музичар кларинетиста; 
мастер музички уметник, професионални статус 
кларинетиста.

Нототекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар свих усмерења.

ОСТАЛО: кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: да има одговарајуће образовање, 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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, 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 кривиних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човености и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну 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-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства. Потребна документација 
коју кандидат прилаже установи је: одштам-
пани пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства, молбу са краћом 
биографијом, оверени препис или фотокопију 
дипломе о стеченој сручној спреми, извод из 
књиге рођених у оригиналу или оверен пре-
пис, уверење о држављанству у оригиналу или 
оверен препис (не старији од 6 месеци), уве-
рење о положеном стручном испиту (лиценци) 
у оригиналу или оверен препис ако га канди-
дат има, уверење да се против лица не води 
истрага, доказ о неосуђиваности. Уколико су 
кандидати на факултету имали предмете: пси-
хологија и педагогија, пожељно је да приложе 
потврду о положеним наведеним предметима. 
У поступку одлучивања о избору наставника 
врши се предходна провера психофизичке и 
здравствствене способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Решење о о избо-
ру кандидата конкурсна комисија је дужна да 
донесе у законом предвиђеном року. Пријаве се 
подносе: Музичка школа „Корнелије Станковић” 
Прокупље, Василија Ђуровића Жарког 1, 18400 
Прокупље. Ближа обавештења могу се добити 
на тел. 027/322-636. 
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Наука и образовање

ОШ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 
ПРОКУПЉЕ

18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55

Секретар школе
са непуним радним временом од 20 сати 

недељно (50%)

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24. Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/2017), кандидат треба 
да испуњава и услове, сходно члану 132. ст. 2. 
са чланом 139 и 140. ст. 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 10/2019) кандидат треба да испуњава 
следеће услове за пријем у радни однос: да има 
одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140. став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања из области правних 
наука; лице које је стекло високо образовање 
на студијама правног факултета. на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. г. - да има 
положен стручни испит за секретара установа 
образовања и васпитања; да има физичку, пси-
хичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење доставља кан-
дидат који је изабран, пре закључења уговора о 
раду), да није осуђиван правоснажном пресудом 
из члана 139 став 1 тачка 3) закона о основа-
ма система образовања и васпитања, да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Потребна документација: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, 
диплома о стручној спреми (оригинал или ове-
рена фотокопија), уверење о неосуђиваности 
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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања или давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање - ори-
гинал или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци, да зна српски језик (важи само за лице 
које који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику) тада кандидат доставља ори-
гинал писани доказ или оверену фотокопију да 
је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе, који 
издаје високошколска надлежна установа. Напо-
мена: кандидати, уз осталу документацију, дос-
тављају пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства. Документација са 
пријавним формуларом доставља се лично, од 
8.00 до 13.00 часова секретаријату школе, или 
се шаље поштом, на адресу: ОШ за образо-
вање одраслих Прокупље, Кнез Михајлова 55, 
18400 Прокупље. Рок за достављање пријава 
је 8 дана, од дана објављивања конкурса, не 
рачунајући дан објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране. 

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

тел. 027/329-252

Чистачица
2 извршиоца

Наставник математике

Помоћни наставник

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава услове прописане 
чланом 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: 1. одговарајуће 
образовање: послове чистачице може обавља-
ти лице са завршеним основним образовањем; 
послове помоћног наставника може обављати 
лице са IV степеном стручне спреме електро 
струке; послове наставника математике може 
да обавља: 1. професор математике, 2. дипло-
мирани математичар, 3. дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене, 4. 
дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, 5. дипломирани математичар-ин-
форматичар, 6. дипломирани математичар-про-
фесор математике, 7. дипломирани математичар 
за математику економије, 8. професор матема-
тике - теоријско усмерење, 9. професор мате-
матике - теоријски смер, 10. професор матема-
тике и рачунарства, 11. професор информатике 
- математике, 12. професор хемије - математи-
ке, 13. професор географије - математике, 14. 
професор физике - математике, 15. професор 
биологије - математике, 16. дипломирани мате-
матичар - астроном, 17. дипломирани матема-
тичар - теоријска математика, 18. дипломира-
ни математичар - примењена математика, 19. 
дипломирани математичар - математика финан-
сија, 20. дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), 21. 
дипломирани информатичар, 22. дипломирани 
професор математике - мастер, 23. дипломира-
ни математичар - мастер, 24. мастер математи-
чар, 25. мастер професор математике. Лице из 
тачке 13. које је стекло академско звање мас-
тер мора имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
Математика или Примењена математика (са 
положеним испитом из предмета Геометрија 
или Основи геометрије); 2. да има држављан-
ство РС; 3. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
4. да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца,као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање, 
5. да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се може 
преузети са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати су дужни да доставе: 1. 
кратку биографију (CV), 2. оригинал или ове-
рену фотокопију диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању (кандидати који су стекли 
академско звање мастер достављају и овере-
ну фотокопију дипломе са основних академ-
ских судија), 3. оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци), 4. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци) - издаје МУП, 5. извод из матичне књи-
ге рођених, 6. лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (доказ подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду), 7. доказ о 
знању српског језика подносе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском јези-
ку. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Адреса на коју се подносе пријаве: 
Техничка школа „15. мај”, Ратка Павловића 194, 

Прокупље, са назнаком „За конкурсну комисију”. 
Лице задужено за давање обавештења: Вукић 
Славица, секретар школе, тел. 027/32-9252.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ”
18407 Житни Поток

тел. 027/364-131

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140. став 1. и став 2. и 
чланом 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, које је стекло: на студијама 
другог степена (мастер академих студија, мас-
тер струковних студија, специјалистичке акаде-
мија студија), студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет односно групе предмета, на основу студија 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису којим је урађено високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Кандидати морају 
да испуњавају услове предвиђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17. 27/18 - др. 
закона и 10/19).

Помоћни радник - чистач

УСЛОВИ: нижа стручна спрема.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да доставе: оверену копију дипломе 
као доказ о стручној спреми, уверење да није 
осуђиван, уверење о држављанству РС као и 
извод из матичне књиге рођених. Кандидат 
попуњава формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије. Потребну 
документацију заједно са одштампаним форму-
ларом слати на адресу школе или лично доста-
вити у року од 8 дана од објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОШ „РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО”
18400 Прокупље, Милоша Обилића 19

тел. 027/328-256

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које, поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, испуњава и посебне усло-
ве прописане одредбом чл. 139. и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020), и то: 1) да има одговарајуће обра-
зовање које је прописано Правилником о сте-
пену 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 2/2020): профе-
сор разредне наставе; професор педагогије 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 култу-
ре за основну школу; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 



Бесплатна публикација о запошљавању 18503.06.2020. |  Број 884 |   

Наука и образовање

из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете. Потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи, и то: доказ о одго-
варајућем образовању (диплому); доказ да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање (уверење из МУП-а, 
не старије од 6 месеци), доказ о држављанству 
(уверење које није старије од 6 месеци), доказ 
о познавању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико кандидат није сте-
као средње,више или високо образовање на 
српском језику у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе) и 
извод МКР (са холограмом). Доказ о испуње-
ности услова под редним бројем 2 (лекарско 
уверење), кандидат прилаже пре закључења 
уговора о раду. Докази који се прилажу морају 
бити у оригиналу или оверени преписи/фото-
копије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати путем поште на горе наведену 
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс” - 
наставник разредне наставе.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у рад-
ни однос за радно место чистачице: 1. да 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 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Додатни услови за радно 
месточистачице: За радно место чистачице 
кандидат односно учесник конкурса треба да 
има најмање завршену основну школу (основно 
образовање и васпитање). Приликом пријављи-
вања 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. ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о сте-
ченом одговарајућем образовању; 3. оригинал 

или оверену фотокопију уверења 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 оверену фотокопију потвр-
де 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 изво-
да из матичне књиге рођених. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности 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 овере-
ним фотокопијама докумената тражених у кон-
курсу, а којима се доказује испуњеност услова 
за пријем у радни однос на оглашено радно 
место, кандидати достављају на горе наведену 
адресу адресу са назнаком „За конкурс - чиста-
чица”, путем поште, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање (лист „Посло-
ви”). Неблаговремене и непотпуне пријаве ће 
бити одбачене.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
ОДРАСЛИХ ПРОКУПЉЕ

18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55

Наставник разредне наставе  
(српски језик, математика, 

одговорно живљење и основне 
животне вештине)

са непуним радним временом  
од 31,8 сати недељно (79,50%)

УСЛОВИ: Сходно члану 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 10/2019) кандидат треба да испуњава 
следеће услове за пријем у радни однос: 1. да 
има одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилникао сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
- Просветни гласник РС” бр. 15/13), лице које је 
стекло високо образовање на студијама другог 
степена-мастер учитељ, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. год. - професор разредне 
наставе, 2. да има физичку, психичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење доставља кандидат који је 
изабран, пре закључења уговора о раду), 3. да 
није осуђиван правоснажном пресудом из члана 
139. став 1. тачка 3) закона о основама система 
образовања и васпитања, 4. да има држављан-
ство Републике Србије, 5. да зна језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Потребна документација: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, 
диплома о стручној спреми (оригинал или ове-
рена фотокопија), уверење о неосуђиваности 
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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања или давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање - ори-

гинал или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци, да зна српски језик (важи само за лице 
које који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику) тада кандидат доставља 
оригинал писани доказ или оверену фотокопију 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе, 
који издаје високошколска надлежна установа. 
Напомена: кандидати, уз осталу документа-
цију, достављају пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства. Докумен-
тација са пријавним формуларом доставља се 
лично, од 8.00 до 13.00 часова секретаријату 
школе, или се шаље поштом, на адресу: ОШ за 
образовање одраслих Прокупље, Кнез Михајло-
ва 55, 18400 Прокупље. Рок за достављање 
пријава је 8 дана, од дана објављивања кон-
курса, не рачунајући дан објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране.

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

тел. 027/324-168, 329-601
e-mail: osmirko@ptt.rs

Чистачица
место рада Петровац

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа. Уз пријавни формулар преузет 
са сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја доставити: кратку биографију 
(CV), оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеној основној школи, извод из књиге рође-
них; уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), уверење о неосуђиваности 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за крвична 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. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ 
ТАТКО”

Прокупље, Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698 

Наставник српског језика
са 72,23% педагошке норме

Наставник математике
са 88,88% педагошке норме

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из 
чл. 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017): да 
имају одговарајуће образовање, да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да нису осуђивани 
и да се против њих не води кривични посту-
пак за дела предвиђена чланом 139. Закона, 
да имају држављанство Републике Србије, да 
знају српски језик. Уз пријаву доставити доку-
мента у овереним фотокопијама не старијим од 
6 месеци, сем уверења о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом која 
се прибавља пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаву 
на конкурс заједно са потребном документа-
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цијом доставити школи лично или на адресу 
у затвореној коверти са назнаком „Пријава на 
конкурс - не отварати”. Непотпуна и неблаго-
времено достављена документација неће се 
узети у разматрање.

ОШ „СВЕТИСЛАВ МИРКОВИЋ 
НЕНАД”

18423 Мала Плана
тел. 027/343-522

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу  

у селу Товрљане

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање - чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
(како је описано у члану 139 т. 3 Закона; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Поднесе пријаву на конкурс на попуње-
ном и отштампаном обрасцу који се преузима 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете. Услови се доказују приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из. тач. 1, 3, 4 
и 5 предају се уз пријаву на конкурс и састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тач-
ке 2 предаје се школи пред закључење угово-
ра о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Пријаве слати препорученом поштом на адресу: 
ОШ „Светислав Мирковић Ненад”, 18423 Мала 
Плана или предати лично. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, тел. 027/343-522.

ОСНОВНА ШКОЛА „9. ОКТОБАР”
18400 Прокупље, Змај Јовина 1

Чистачица
за рад у издвојеном одељењу  

у Бабином Потоку

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да је држављанин Републике Србије, 
да има завршено основно образовање - први 
степен стручне спреме, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела из члана 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 10/19, 6/20). Уз пријаву кандидат 
доставља следећу документацију конкурсној 
комисији: 1. пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, 2. уверење о 
држављанству, 3. оверену копију сведочанства 
о завршеном основном образовању, 4. уверење 
МУП-а о неосуђиваности за кривична дела из 
члана 139. став 1. тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаву на кон-
курс уз потребну документацију доставити на 
адресу: Основна школа „9. октобар”, 18400 Про-
купље, Змај Јовина 1 (За конкурсну комисију).

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА  
„Др АЛЕКСА САВИЋ” 

Прокупље, Ратка Павловића 20 

Наставник рачунарства и 
информатике

са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат може бити: професор 
информатике, односно дипломирани информа-
тичар; професор математике, односно дипломи-
рани математичар, смер рачунарство и инфор-
матика; дипломирани инжењер електротехнике, 
сви смерови осим енергетског; дипломирани 
инжењер електронике, сви смерови осим индус-
тријске енергетике; дипломирани инжењер за 
информационе системе, односно дипломира-
ни инжењер организације за информационе 
системе или дипломирани инжењер организа-
ционих наука, одсеци за информационе сис-
теме, информационе системе и технологије; 
дипломирани инжењер информатике, односно 
дипломирани инжењер рачунарства; дипломи-
рани економист, смерови: кибернетско-органи-
зациони, економска статистика и информатика, 
економска статистика и кибернетика, статисти-
ка и информатика или статистика, информатика 
и квантна економија; дипломирани информати-
чар; дипломирани информатичар - пословна 
информатика; дипломирани информатичар - 
професор информатике; дипломирани инфор-
матичар - мастер; дипломирани професор 
информатике - мастер; дипломирани информа-
тичар - мастер пословне информатике; мастер 
математичар; мастер информатичар; мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства; мас-
тер професор технике и информатике; мастер 
инжењер информационих технологија; мастер 
инжењер организационих наука (студијски про-
грам Информациони системи и технологије или 
Софтверско инжењерство и рачунарске науке). 
Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из предмета Рачунарство и информатика 
може да изводи и лице које је на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, савладало програм 
рачунарства и информатике у трајању од нај-
мање четири семестра. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, морају имати, у оквиру 
завршених основних академских студија, поло-
жено најмање пет информатичких предмета (од 
тога најмање један из области Програмирање и 
најмање један из области Објектно оријентиса-
но програмирање) и најмање три предмета из 
области Математика.

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да има средње обра-
зовање (IV степен стручне спреме) у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова Медицинске школе „Др Алекса Савић” 
Прокупље и да испуњава услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања.

Домар / мајстор одржавања

УСЛОВИ: кандидат треба да има средње обра-
зовање (III, IV, V степен стручне спреме), елек-
троструке, машинске, столарске, водоинстала-
терске струке или сличне струке у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова Медицинске школе „Др Алекса Савић” 
Прокупље и да испуњава услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања.

Чистачица

УСЛОВИ: кандидат треба да има основно обра-
зовање, односно завршену основну школу (I сте-
пен стручне спреме) у складу са Правилником о 
организацији и систематизацији послова Меди-
цинске школе „Др Алекса Савић” Прокупље и да 
испуњава услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, прописано је да 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 ученицима 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање З месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4) има 
држављанство Републике Србије, 5) зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни. Докази о испуњености услова под 
1) и 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс а 
доказ под 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се преузима на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Конкурс спрово-
ди Конкурсна комисија коју именује директор 
школе посебним решењем. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата, конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата који се упућују на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступка. Уз пријавни формулар 
кандидати достављају следећу документацију: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци), оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци), уве-
рење о неосуђиваности издато од стране МУП-а 
Србије (не старије од 6 месеци), доказ о знању 
српског језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад, уколико образовање није 
стечено на српском језику. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве 
на конкурс доставити лично или слати на адре-
су: Медицинска школа „Др Алекса Савић”, Ратка 
Павловића 20, 18400 Прокупље.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА  
„РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА”
18400 Прокупље, Вука Караџића 1

тел./факс: 027/331-213
e-mail: poljopskolapk@gmail.com

Наставник стручних предмета 
пољопривредне струке
са 63% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривре-
де или дипломирани инжењер агрономије или 
мастер инжењер пољопривреде и положен спе-
цијалистички испит за возача моторних возила 
- инструктор. 

Наставник стручних предмета 
пољопривредне струке

УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривре-
де или дипломирани инжењер агрономије или 
мастер инжењер пољопривреде и положен спе-
цијалистички испит за возача моторних возила 
- инструктор. 
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Наука и образовање

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме и да 
поседује знања и вештине из области програ-
мирања и информатике. 

ОСТАЛО: Кандидат мора да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 139 и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. зако-
ни и 10/19) и врсту стручне спреме прописа-
ну 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 - Просветни гласник”, 
бр. 5/15, 11/16, 10/16, 2/17 и 13/18); да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимања 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати подносе пријаву у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, тако што 
је предају лично или шаљу поштом на адре-
су школе: 18400 Прокупље, Вука Караџића 1. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, и заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи потребну доку-
ментацију: доказ о стеченом одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипломе); 
доказ да кандидат није осуђиван за кривична 
дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(уверење полицијске управе са изводом из 
казнене евиденције издато од стране МУП-а 
РС не старије од шест месеци и уверење суда 
да лице није под истрагом не старије од шест 
месеци); доказ да кандидат има држављанство 
Републике Србије (уверење не старије од шест 
месеци); извод из књиге рођених; кратку рад-
ну биографију. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва и кандидате који су изабрани у ужи избор, 
упућује на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. У року од 
осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и 
ученицима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Ближе информације могу 
се добити путем телефона 027/331-213.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СУНЦЕ”
18430 Куршумлија, Косовска 36а

тел. 027/381-534

Стручни сарадник за физичко 
васпитање

на одређено време, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005 године, као и 
стечено одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне академске 
студије, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. Потребна 
документација: пријавни формулар за пријаву 
на конкурс који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању, 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија); да кандидат 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 насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног детета или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; извод 
из казнене евиденције као доказ о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање које 
издаје надлежна полицијска управа (не старије 
од шест месеци), уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и санитарну књижицу подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
са потребном документацијом са назнаком „За 
конкурс” у затвореној коверти слати на адре-
су: Предшколска установа „Сунце”, Косовска 
36А, Куршумлија. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Кон-
такт телефон за све додатне информације је 
027/381-534.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ”
18420 Блаце, Вука Караџића бб

тел. 027/371-373
e-mail: osblace@gmail.com

Наставник информатике и 
рачунарства

са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања - стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године и лице са завршеним специјалис-
тичким струковним студијама информатике и 

рачунарства II степен у складу са Правилником 
и Законом Кандидат мора да има степен и врсту 
стручне спреме у складу са важећим Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи - за 
обављање послова наставника информатике и 
рачунарства. Остали услови: 1) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 2) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3) има 
држављанство Републике Србије; 4) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете; потписану 
пријаву са радном биографијом; оверену копију 
дипломе одговарајућег степена и врсте струч-
не спреме; оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије; ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених 
и уверење о неосуђиваности. Доказ о знању 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад је диплома, као што је 
наведено напред, доставља се приликом дока-
зивања степена и врсте стручне спреме. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и 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 децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака, 
о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе које су навели у својим 
пријавама. Након обављене психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима, 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос и обавља разговор са кандидатима, а 
о датуму обављања разговора, кандидати ће 
бити обавештени на број телефона који напи-
шу на пријави. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Све 
пријаве са приложеном документацијом пре-
дати у секретаријату школе од 07.00 до 14.00 
часова или послати поштом на адресу: Основна 
школа „Стојан Новаковић”, 18420 Блаце, Вука 
Караџића бб. 

Стручни сарадник - социјални 
радник

са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања - стечено на студија-
ма другог степена (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. Кандидат мора 
да има степен и врсту стручне спреме у скла-
ду са важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи - за обављање послова струч-

Национална служба
за запошљавање
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ног сарадника - социјалног радника. Остали 
услови: 1) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност 2) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3) има 
држављанство Републике Србије; 4) зна српски 
језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете; потписану 
пријаву са радном биографијом; оверену копију 
дипломе одговарајућег степена и врсте струч-
не спреме; оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије; ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених 
и уверење о неосуђиваности. Доказ о знању 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад је диплома (као што је 
наведено напред - приликом доказивања степе-
на и врсте стручне спреме). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности 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 про-
цену способности коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакт адре-
се које су навели у својим пријавама. Након 
обављене психолошке процене способности, 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос и обавља разговор са кандидатима, а 
о датуму обављања разговора, кандидати ће 
бити обавештени на број телефона који напи-
шу на пријави. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Све 
пријаве са приложеном документацијом пре-
дати у секретаријату школе од 07.00 до 14.00 
часова или послати поштом на адресу: Основна 
школа „Стојан Новаковић”, 18420 Блаце, Вука 
Караџића бб. 

СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 23

тел. 027/8362-020

Наставник економске групе 
предмета

са непуним радним временом,  
50% наставничке норме

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140. став 1. и 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, које је стекло: 1. на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковних студија, специјалистичке академске 
студије) - економске групе предмета; 2. сту-
дије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет односно 
групе предмета - економске групе предмета; 3. 
на основу студија у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређено високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
економска група предмета. 

ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају усло-
ве предвиђене чланом 139. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закона и 10/19). 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
доставе: оверену копију дипломе као доказ о 
стручној спреми, уверење да нису осуђивани, 
уверење о држављанству Р. Србије као и извод 
из матичне књиге рођених. Кандидат попуња-
ва формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Р. Србије. Потребну документацију 
заједно са оштампаним формуларом слати на 
адресу школе или лично доставити у року од 8 
дана од објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА”
18400 Прокупље, Вука Караџића 1

тел./факс: 027/331-213
e-mail: poljopskolapk@gmail.com

1. Наставник стручних предмета 
пољопривредне струке
са 63% радног времена

 УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривре-
де или дипломирани инжењер агрономије или 
мастер инжењер пољопривреде и положен спе-
цијалистички испит за возача моторних возила 
- инструктора. 

2. Наставник стручних предмета 
пољопривредне струке

 УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривре-
де или дипломирани инжењер агрономије или 
мастер инжењер пољопривреде и положен спе-
цијалистички испит за возача моторних возила 
- инструктора. 

3. Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

 УСЛОВИ: да има четврти степен стручне спре-
ме и да поседује знања и вештине из области 
програмирања и информатике. 

ОСТАЛО: Кандидат мора да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 139 и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. зако-
ни и 10/19) и врсту стручне спреме прописану 
Правилником о степену и врести образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада пољопривреда, производња и прерада 
хране („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 5/15, 11/16, 10/16, 2/17 и 13/18); да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати подносе пријаву у року од осам 
дана од дана објављивања конкурса, тако што 
је предају лично или шаљу поштом на дресу 

школе: 18400 Прокупље, Вука Караџића бр. 1. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, и заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи потребну доку-
ментацију: доказ о стеченом одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипломе); 
доказ да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(уверење полицијске управе са изводом из каз-
нене евиденцијеиздато од стране МУП-а РС не 
старије од шест месеци и уверење суда да лице 
није под истрагом не старије од шест месеци); 
доказ да кандидат има држављанство Републи-
ке Србије (уверење не старије од шест месеци); 
извод из књиге рођених; кратку радну биогра-
фију. Конкурс спроводи конкурсна комисија. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава и кан-
дидате који су изабрани у ужи избор, упућује 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, обавља разговор са кандидатима са лис-
те и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Ближе информације могу се доби-
ти путем телефона 027/331-213.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „ХЕРОЈ СРБА”
11314 Осипаоница, Кнеза Михајла бб

тел. 026/751-071, 026/410-3338

Наставник математике
са 67% радног ангажовања

УСЛОВИ: 1. Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
услове прописане одредбана члана 139. и чла-
на 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања и то: 1) да је стекао одговарајуће 
образовање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, или студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
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рад. 2. У складу са чланом 142. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, настав-
ник мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова и 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 става 1 члана 142 Закона. 3. 
Потребно је да кандидат испуњава услове у 
погледу степена и врсте образовања, прописа-
не Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника у основној 
школи. Услови из става 2. тачка 1. ове одлуке 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 2. тачка 1. подтачка 1), 
3), 4) и 5) ове одлуке саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из подтачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
на конкурс кандидати за радно место настав-
ника математике, треба да доставе оригинале 
или оверене фотокопије следећих докумена-
та (обавезно): попуњен пријавни формулар 
објављен на званичној интернет страници 
Министарства просвете, диплому или уверење 
о стеченом одговарајућем образовању, уве-
рење о држављанству (не старије од шест месе-
ци), извод из матичне књиге рођених, доказ 
о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова - издат од стране 
одговарајуће високошколске установе, однос-
но уверење или други одговарајући документ 
о положеном испиту из педагогије и психоло-
гије у току студија и краћу биографију. Доказ 
о неосуђиваности за наведена кривична дела, 
прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, 
као и доказ да кандидат није под истрагом сас-
тавни су део пријаве на конкурс (не старије од 
6 месеци), а психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, врши надлежна 
служба за запошљавање. Кандидат је дужан 
да назначи адресу електронске поште и кон-
такт телефон. Изабрани кандидат је у обаве-
зи да лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравстевној способности за рад са децом и 
ученицима, достави пре закључења уговора о 
раду. Фотокопије докумената која нису оверена 
од надлежног органа неће се узимати у обзир. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именова-
на решењем донетим од стране директора Шко-
ле. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. а непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве се достављају непосредно 
или путем поште на адресу: ОШ „Херој Срба”, 
Кнеза Михајла бб, 11314 Осипаоница.

Секретар школе

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва услове прописане одредбама члана 139. 
и члана 140. став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 27/2018 - др. 
Закон, 10/2019 и 6/2020) и чланом 36. Правини-
ка о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Херој Срба” у Осипаоници 1) да је стекао 
одговарајуће образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 

студије) из области правних наука. на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) 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, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из 
става 2. тачка 1. ове одлуке доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова из ста-
ва 2. тачка 1. подтачка 1), 3), 4) и 5) ове одлуке 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
подтачке 2) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати за 
радно место секретар школе, треба да доставе 
оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената (обавезно): попуњен пријавни фор-
мулар објављен на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, диплому или уве-
рење о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених и 
краћу биографију. Доказ о неосуђиваности за 
наведена кривична дела, прописана чланом 139 
став 1 тачка 3 Закона, као и доказ да кандидат 
није под истрагом саставни су део пријаве на 
конкурс (не старије од 6 месеци), а психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима, врши надлежна служба за запошљавање. 
Кандидат је дужан да назначи адресу електрон-
ске поште и контакт телефон. Изабрани канди-
дат је у обавези да лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравстевној способности за 
рад са децом и ученицима, достави пре закљу-
чења уговора о раду. Фотокопије докумената 
која нису оверена од надлежног органа неће 
се узимати у обзир. Конкурс спроводи Конкур-
сна комисија именована решењем донетим од 
стране директора Школе. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса а непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се достављају непосредно или путем поште на 
адресу: ОШ „Херој Срба”, Кнеза Михајла бб, 
11314 Осипаоница.

Наставник хемије
40% радног ангажовања,  

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
услове прописане одредбама члана 139. и чла-
на 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања и то: 1) да је стекао одговарајуће 
образовање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, или студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. У Складу са чланом 142. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, настав-
ник мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова и сматра 
се да наставник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
има образовање из става 1 члана 142 Закона. 
Потребно је да кандидат испуњава услове у 
погледу степена и врсте образовања, прописа-
не Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника у основној 
школи. Услови из става 2. тачка 1. ове одлуке 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 2. тачка 1. подтачка 1), 
3), 4) и 5) ове одлуке саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из подтачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
на конкурс кандидати за радно место настав-
ника хемије, треба да доставе оригинале или 
оверене фотокопије следећих докумената (оба-
везно): попуњен пријавни формулар објављен 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, диплому или уверење о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених, доказ о посе-
довању образовања из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова - издат од стране 
одговарајуће високошколске установе, однос-
но уверење или други одговарајући документ 
о положеном испиту из педагогије и психоло-
гије у току студија и краћу биографију. Доказ 
о неосуђиваности за наведена кривична дела, 
прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, 
као и доказ да кандидат није под истрагом сас-
тавни су део пријаве на конкурс (не старије од 
6 месеци), а психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, врши надлежна 
служба за запошљавање. Кандидат је дужан 
да назначи адресу електронске поште и кон-
такт телефон. Изабрани кандидат је у обаве-
зи да лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравстевној способности за рад са децом и 
ученицима, достави пре закључења уговора о 
раду. Фотокопије докумената која нису оверена 
од надлежног органа неће се узимати у обзир. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија имено-
вана решењем донетим од стране директора 
школе. Рок за подношење пријаве на конкурс је 
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8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве се достављају непосредно 
или путем поште на адресу: ОШ „Херој Срба”, 
Кнеза Михајла бб, 11314 Осипаоница.

Чистачица
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
услове прописане одредбама члана 139. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, као и услове прописане Правилником о 
организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Херој Срба” у Осипаоници”, и то: 1) да је сте-
као одговарајуће образовање: да има завршену 
основну школу 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Услови из става 2. тачка 1. ове одлуке 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 2. тачка 1. подтачка 1), 
3), 4) и 5) ове одлуке саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из подтачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
на конкурс кандидати за радно место чистачи-
ца, треба да доставе оригинале или оверене 
фотокопије следећих докумената (обавезно): 
попуњен пријавни формулар објављен на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, диплому или уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци), извод из матичне 
књиге рођених, доказ о поседовању потребног 
образовања. Доказ о неосуђиваности за наведе-
на кривична дела, прописана чланом 139 став 
1 тачка 3 Закона, као и доказ да кандидат није 
под истрагом саставни су део пријаве на кон-
курс, а психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, врши надлежна служба 
за запошљавање. Изабрани кандидат је у оба-
вези да лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравстевној способности за рад са децом 
и ученицима, достави пре закључења уговора о 
раду. Фотокопије докумената која нису оверена 
од надлежног органа неће се узимати у обзир. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија имено-
вана решењем донетим од стране директора 
школе. Рок за подношење пријаве на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве се достављају непосредно 
или путем поште на адресу: ОШ „Херој Срба”, 
Кнеза Михајла бб, 11314 Осипаоница.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
11320 Велика Плана,  

Булевар деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Радник за одржавање хигијене 
(чистачица)

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има I сте-
пен стручне спреме, односно завршену основ-
ну школу, држављанство Републике Србије, 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад, да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело, прописано чланом 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број: 88/2017, 27/18 - др. закон и 
10/19) у даљем тексту: Закон). Уз пријаву на 
конкурс кандидати, треба да доставе ориги-
нале или оверене фотокопије следећих доку-
мената (обавезно): попуњен пријавни форму-
лар објављен на званичној интернет страници 
Министарства и да га заједно са потребном 
документацијом доставе школи у року од осам 
дана од дана објављивања конкурса; диплому 
или уверење о стеченом одговарајућем обра-
зовању, односно о завршеној основној школи; 
уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених; 
краћу биографију; доказ о неосуђиваности за 
наведена кривична дела, прописана чланом 
139. став 1. тачка 3) Закона, саставни је део 
пријаве на конкурс; доказ да кандидат није 
под истрагом; изабрани кандидат је у обаве-
зи да лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад, достави 
пре закључења уговора о раду. Фотокопије 
докумената која нису оверене од надлежног 
органа неће се узимати у обзир. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Попуњен пријавни формулар са одговарајућим 
доказима (документацијом), подноси се у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса на 
адресу: Основна школа „Свети Сава” Велика 
Плана, Булевар деспота Стефана 40, 11320 
Велика Плана, са назнаком: „За конкурс”. Кон-
такт за информације: 026/516-021, Сузана 
Ристић, секретар школе.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”

11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/4622 534

Корепетитор
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског боловања и одсуства  
са рада ради неге детета

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; 
дипломирани музичар - оргуљаш; дипломира-
ни музичар - чембалиста; академски музичар 
пијаниста; академски музичар оргуљаш; ака-
демски музичар чембалиста; мастер музички 
уметник, професионални статус - клавирис-
та, оргуљаш или чембалиста; мастер музич-
ки уметник, професионални статус - камерни 
музичар; дипломирани клавириста. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о држављанству 
Републике Србије - уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику - уверење високошколске 
установе да је кандидат положио српски језик; 
доказ 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 кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. 

Корепетитор

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; 
дипломирани музичар - оргуљаш; дипломира-
ни музичар - чембалиста; академски музичар 
пијаниста; академски музичар оргуљаш; ака-
демски музичар чембалиста; мастер музички 
уметник, професионални статус - клавирис-
та, оргуљаш или чембалиста; мастер музич-
ки уметник, професионални статус - камерни 
музичар; дипломирани клавириста. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о држављанству 
Републике Србије - уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику - уверење високошколске 
установе да је кандидат положио српски језик; 
доказ 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 кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. 

Стручни сарадник - нототекар

УСЛОВИ: средња музичка школа и високо 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о држављанству Републике Србије - уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику 
- уверење високошколске установе да је канди-
дат положио српски језик; доказ да лице 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, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Наука и образовање

Професор клавира

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; 
академски музичар пијаниста; мастер музички 
уметник, професионални статус - клавириста; 
дипломирани клавириста. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о држављанству Републике 
Србије - уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику - уверење високошколске установе 
да је кандидат положио српски језик; 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. 

Професор флауте

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
флаутиста; дипломирани музичар - флаутиста; 
академски музичар флаутиста; мастер музич-
ки уметник, професионални статус - флаутис-
та. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
држављанству Републике Србије - уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи, уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику - уверење 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио српски језик; доказ да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 

Професор гитаре

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
гитариста; дипломирани музичар - гитариста; 
академски музичар гитариста; мастер музич-
ки уметник, професионални статус - гитари-
ста. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
држављанству Републике Србије - уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи, уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику - уверење 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио српски језик; доказ да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 

малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/617-376

Наставник немачког језика
66, 67% радног времена 

ОСТАЛО: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: VII/1 
степен стручне спреме, високо образовање. 
Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017, 95/2018 - аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане члановима 139. став 1 тачка 1, 2, 
3, 4. и 5. чланом 140, 142, 143. и 144. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 
6/20), посебне услове прописане Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/17 и 13/2018 и 11/2019); односно, може бити 
примљен кандидат који на основу наведених 
прописа испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег образовања; поседовање 
дозволе за рад (лиценце) наставника, васпита-
ча и стручног сарадника; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; извршена психолошка про-
цена способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика (језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад); неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног у 
складу са законом (члан 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања). Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар који се преузима на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, доставља школи на адресу: Основна 
школа „Димитрије Давидовић”, 11300 Смедере-
во, Анте Протића 3, са назнаком „За конкурс - 
наставник немачког језика”. Рок за пријаву на 
оглас је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: ори-
гинал или оверен препис / оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању или уверења 
о стеченом образовању (уколико диплома није 
издата), оригинал или оверену фотокопију уве-
рења високошколске установе/додатка дипло-
ми као доказа о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
ном на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-

ва, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, односно 
о положеним испитима из педагогије и психо-
логије или доказа о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу- оригинал или 
оверену фотокопију уверења - за оне који ово 
образовање поседујуа за оне који не поседују 
Закон о основама система образовања и васпи-
тања, чланом 142. став 2. дозвољава и дефини-
ше као обавезу да ово образовање наставник 
стекне у року од једне а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу), оригинал или оверену 
фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) 
Министарства унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање и ориги-
нал или оверену фотокопију уверења надлеж-
ног суда да се да се против кандидата не води 
поступак, (не старије од шест месеци); ориги-
нал или оверену копију уверења о држављан-
ству (са холограмом) - не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (са холограмом), 
потврду одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српког јези-
ка (односи се на кандидате који нису образо-
вање стекли на српском језику). Пожељно је да 
кандидат достави радну биографију (осим лица 
која први пут заснивају радни однос). Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси, 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити преко телефона: 026/617-376. 

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНА ЈЕВТИЋ”
11425 Кусадак

тел. 026/351-005

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајућу врсту 
и степен стручне спреме, у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да су држављани РС; 5. да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова 1. и 4. подносе 
се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуње-
ности услова под тачком 2. пре закључења 
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уговора о раду, док доказ под тачком 3 при-
бавља сама школа. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на проверу психофизичких 
способности код Националне службе за запо-
шљавање. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”НСЗ. Уз 
пријаву кандидати подносе: оверен препис 
дипломе, оверен препис уверења о положеном 
стручном испиту - лиценци ако га поседују и 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
РС. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Формулар за пријаву на конкурс кандидати могу 
да преузму са сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС и да попуњен 
формулар доставе школи заједно са конкурс-
ном документацијом. Пријаве треба послати на 
адресу: Основна школа „Брана Јевтић” Кусадак, 
11425 Кусадак. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон школе: 026/351-005. 

Наставник математике
са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: 1. да има одговарајућу врсту и сте-
пен стручне спреме, у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи, 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3. да није осуђивано пра-
воснажном 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 при-
мање 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање 4. да су 
држављани РС 5. зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад Докази о испуњености 
услова 1. и 4. подносе се уз пријаву на конкурс, 
а доказ о испуњености услова под тачком 2. 
пре закључења уговора о раду, док доказ под 
тачком 3 прибавља сама школа. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на проверу 
психофизичких способности код Националне 
службе за запошљавање. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”НСЗ. Уз пријаву кандидати подносе: 
оверен препис дипломе, оверен препис уве-
рења о положеном стручном испиту - лиценци 
ако га поседују и оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Формулар за пријаву на конкурс 
кандидати могу да преузму са сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја РС 
и да попуњен формулар доставе школи заједно 
са конкурсном документацијом. Пријаве тре-
ба послати на адресу: Основна школа „Брана 
Јевтић” Кусадак, 11425 Кусадак. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити на телефон 
школе: 026/351-005. 

ИЗМЕНА ОГЛАСА
ОШ „АКАДЕМИК РАДОМИР ЛУКИЋ”

Милошевац, Трг јединства 13

Оглас објављен у публикацији „Послови” дана 
20.05.2020. године за радно место: наставник 
српског језика, мења се у делу који се одно-
си на проценат радног времена, тако да гла-
си: наставник српског језика за 88,89% радног 
времена. 

ОШ „СВЕТИ САВА”
11300 Смедерево, Металуршка бб

тел. 069/235-2003

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Вучаку

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24. став 1. Закона 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене чланом 139. став 1. тачке 1-5. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, а то су: 1. одговарајуће образовање 
и то: за кандидате који конкуришу на радно 
место наведено под тачком 1- 3 - А) да имају 
одговарајуће високо образовање стечено: а) 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године, као и да има одгова-
рајући степен и врсту образовања прописану 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019), за рад на радном 
месту на које конкурише; Б) у складу са чла-
ном 142. став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати који кон-
куришу на наведена радна места обавезни су 
да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има образовање из става 1. 
члана 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, а кандидат који нема обра-
зовање из члана 142. став 1. обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. За кандидата под 
тачком 4: стечен 1. ниво квалификација (основ-
но образовање и васпитање), односно заврше-
на основна школа, а за кандидата под тачком 
5: стечен III или IV степен стручне спреме; 2. 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да лице 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, 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, за које у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. Држављанство Републике Србије; 5. Знање 
српског језика и језика на којем се остварује 

образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део прија-
ве наконкурс, а доказ под тачком 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар, а који се може преузети на Званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs 
- формулар за пријем у радни однос у устано-
вама образовања и васпитања) и радном био-
графијом (CV) доставити: 1. оверен препис/
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2. оригинал/оверену 
фотокопију уверења надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за наведена 
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци); 3. оригинал/
оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 4. оригинал/оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); 5. доказ о знању срп-
ског језика (језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад) доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци) 
доставља кандидат који буде изабран, непо-
средно пре закључења уговора о раду. Кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос, упућује 
кандидате на психолошку процену способности, 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима и доноси решење о избо-
ру кандидата. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену способности 
врши надлежна Служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
у затвореној коверти, лично или путем поште 
на адресу: ОШ „Свети Сава”, 11300 Смедерево, 
Улица металуршка бб, са назнаком „За конкурс 
за радно место (навести радно место за које 
се кандидат пријављује)” - не отварати. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање, као ни фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа. 
Кандидати ће бити писменим путем обавештени 
о избору у складу са Законом. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, преко телефона: 069/2352-003. 

Наставник математике

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24. став 1. Закона 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене чланом 139. став 1. тачке 1-5. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, а то су: 1. oдговарајуће образовање 
и то: за кандидате који конкуришу на радно 
место наведено под тачком 1- 3 - А) да имају 
одговарајуће високо образовање стечено: а) 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, студије другог степена из области педа-



Бесплатна публикација о запошљавању 19303.06.2020. |  Број 884 |   

Наука и образовање

гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. 09. 2005. године, као и да има одгова-
рајући степен и врсту образовања прописану 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019), за рад на радном 
месту на које конкурише; Б) у складу са чла-
ном 142. став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати који кон-
куришу на наведена радна места обавезни су 
да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има образовање из става 1. 
члана 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, а кандидат који нема обра-
зовање из члана 142. став 1. обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. За кандидата под 
тачком 4: стечен I ниво квалификација (основ-
но образовање и васпитање), односно заврше-
на основна школа, а за кандидата под тачком 
5: стечен III или IV степен стручне спреме; 2. 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да лице 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, 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, за које у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. знање 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део прија-
ве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар, а који се може преузети на Званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs 
- формулар за пријем у радни однос у устано-
вама образовања и васпитања) и радном био-
графијом (CV) доставити: 1. оверен препис/
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2. оригинал/оверену 
фотокопију уверења надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за наведена 
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци); 3. оригинал/
оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 4. оригинал/оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); 5. доказ о знању срп-
ског језика (језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад) доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 

српском језику. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци) 
доставља кандидат који буде изабран, непо-
средно пре закључења уговора о раду. Кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос, упућује 
кандидате на психолошку процену способности, 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима и доноси решење о избо-
ру кандидата. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену способности 
врши надлежна Служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
у затвореној коверти, лично или путем поште 
на адресу: ОШ „Свети Сава”, 11300 Смедерево, 
Улица металуршка бб, са назнаком „За конкурс 
за радно место (навести радно место за које 
се кандидат пријављује)”- не отварати. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање, као ни фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа. Кан-
дидати ће бити писменим путем обавештени о 
избору у складу са законом. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, преко телефона: 069/2352-003. 

Наставник физичког васпитања
са 65% радног ангажовања

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24. став 1. Закона 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене чланом 139. став 1. тачке 1-5. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, а то су: 1. одговарајуће образовање 
и то: за кандидате који конкуришу на радно 
место наведено под тачком 1- 3 - А) да имају 
одговарајуће високо образовање стечено: а) 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. 09. 2005. године, као и да има одгова-
рајући степен и врсту образовања прописану 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019), за рад на радном 
месту на које конкурише; Б) у складу са чла-
ном 142. став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати који кон-
куришу на наведена радна места обавезни су 
да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидат који је у току 

студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има образовање из става 1. 
члана 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, а кандидат који нема обра-
зовање из члана 142. став 1. обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. За кандидата под 
тачком 4: стечен 1. ниво квалификација (основ-
но образовање и васпитање), односно заврше-
на основна школа, а за кандидата под тачком 
5: стечен 3. или 4. степен стручне спреме; 2. 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да лице 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, 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, за које у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. знање 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део прија-
ве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар, а који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs 
- формулар за пријем у радни однос у устано-
вама образовања и васпитања) и радном био-
графијом (CV) доставити: 1. оверен препис/
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2. оригинал/оверену 
фотокопију уверења надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за наведена 
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци); 3. оригинал/
оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 4. оригинал/оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); 5. доказ о знању срп-
ског језика (језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад) доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци) 
доставља кандидат који буде изабран, непо-
средно пре закључења уговора о раду. Кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос, упућује 
кандидате на психолошку процену способности, 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима и доноси решење о избо-
ру кандидата. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену способности 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
у затвореној коверти, лично или путем поште 
на адресу: ОШ „Свети Сава”, 11300 Смедерево, 
Улица металуршка бб, са назнаком „За конкурс 
за радно место (навести радно место за које 
се кандидат пријављује)”- не отварати. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
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конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање, као ни фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа. 
Кандидати ће бити писменим путем обавештени 
о избору у складу са законом. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, преко телефона: 069/2352-003. 

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24. став 1. Закона 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене чланом 139. став 1. тачке 1-5. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, а то су: 1. Одговарајуће образовање 
и то: за кандидате који конкуришу на радно 
место наведено под тачком 1- 3 - А) да имају 
одговарајуће високо образовање стечено: а) 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. 09. 2005. године, као и да има одгова-
рајући степен и врсту образовања прописану 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019), за рад на радном 
месту на које конкурише; Б) у складу са чла-
ном 142. став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати који кон-
куришу на наведена радна места обавезни су 
да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има образовање из става 1. 
члана 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, а кандидат који нема обра-
зовање из члана 142. став 1. обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. За кандидата под 
тачком 4: стечен 1. ниво квалификација (основ-
но образовање и васпитање), односно заврше-
на основна школа, а за кандидата под тачком 
5: стечен 3. или 4. степен стручне спреме; 2. 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да лице 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, 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 

против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, за које у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. знање 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део прија-
ве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар, а који се може преузети на Званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs 
- формулар за пријем у радни однос у устано-
вама образовања и васпитања) и радном био-
графијом (CV) доставити: 1. оверен препис/
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2. оригинал/оверену 
фотокопију уверења надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за наведена 
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци); 3. оригинал/
оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 4. оригинал/оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); 5. доказ о знању срп-
ског језика (језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад) доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци) 
доставља кандидат који буде изабран, непо-
средно пре закључења уговора о раду. Кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос, упућује 
кандидате на психолошку процену способности, 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима и доноси решење о избо-
ру кандидата. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену способности 
врши надлежна Служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
у затвореној коверти, лично или путем поште 
на адресу: ОШ „Свети Сава”, 11300 Смедерево, 
Улица металуршка бб, са назнаком „За конкурс 
за радно место (навести радно место за које 
се кандидат пријављује)”- не отварати. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање, као ни фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа. Кан-
дидати ће бити писменим путем обавештени о 
избору у складу са Законом. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, преко телефона: 069/2352-003. 

Сервирка

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24. став 1. Закона 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене чланом 139. став 1. тачке 1-5. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, а то су: 1. одговарајуће образовање 
и то: за кандидате који конкуришу на радно 
место наведено под тачком 1- 3 - А) да имају 
одговарајуће високо образовање стечено: а) 

на студијама другог степена (мастер академ-
ске, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. 09. 2005. године, као и да има одгова-
рајући степен и врсту образовања прописану 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019), за рад на радном 
месту на које конкурише; Б) у складу са чла-
ном 142. став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати који кон-
куришу на наведена радна места обавезни су 
да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има образовање из става 1. 
члана 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, а кандидат који нема обра-
зовање из члана 142. став 1. обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. За кандидата под 
тачком 4: стечен 1. ниво квалификација (основ-
но образовање и васпитање), односно заврше-
на основна школа, а за кандидата под тачком 
5: стечен 3. или 4. степен стручне спреме; 2. 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да лице 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, 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, за које у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. знање 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део прија-
ве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар, а који се може преузети на Званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs 
- формулар за пријем у радни однос у устано-
вама образовања и васпитања) и радном био-
графијом (CV) доставити: 1. оверен препис/
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2. оригинал/оверену 
фотокопију уверења надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за наведена 
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци); 3. оригинал/
оверену фотокопију уверења о држављанству 
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(не старије од 6 месеци); 4. оригинал/оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); 5. доказ о знању срп-
ског језика (језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад) доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци) 
доставља кандидат који буде изабран, непо-
средно пре закључења уговора о раду. Кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос, упућује 
кандидате на психолошку процену способности, 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима и доноси решење о избо-
ру кандидата. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену способности 
врши надлежна Служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
у затвореној коверти, лично или путем поште 
на адресу: ОШ „Свети Сава”, 11300 Смедерево, 
Улица металуршка бб, са назнаком „За конкурс 
за радно место (навести радно место за које 
се кандидат пријављује)”- не отварати. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање, као ни фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа. Кан-
дидати ће бити писменим путем обавештени о 
избору у складу са Законом. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, преко телефона: 069/2352-003.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
Смедерево

Наставник разредне наставе

Наставник српског језика
за 66, 67% радног времена

Наставник математике
за 66, 67% радног времена

Наставник хемије
за 70% радног времена

УСЛОВИ: За наведена радна места кандидати 
треба да испуњавају услове прописане чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс 
доставе правно ваљане доказе (оригинал или 
оверену фотокопију) о и испуњавању следећих 
услова: одговарајуће образовање, држављан-
ство Републике Србије, да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. 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 при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Попу-
нити пријавни формулар који се може преузети 
са званичне интернет странице Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја и доста-
вити са осталом документацијом.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
11420 Смедеревска Паланка, Првомајска бб

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова про-
писаних чл. 24. Закона о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 
95/18)треба да испуњаваја и услове прописане 
чланом 139, 140 и 142. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019). Да има одго-
варајуће образовање за наставника те врсте 
школе и подручја рада: 1. на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) Студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета. 2) Студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука. 2. високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, 3) да није 
осуђивано 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање, 
4) да има држављанство Републике Србије. 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно васпитни рад. У складу са чл. 142. 
Закона кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечених на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова.

Сервир
на неодређено време - 92%

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова про-
писаних чл. 24. Закона о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 
95/18)треба да испуњаваја и услове прописа-
не чланом 139, 140 и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019). 1 - да 
има одговарајуће образовање - други степен 
стручне спреме, 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 3) да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родосквнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 

без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање, 4) да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс(СВ) 
кандидат треба да приложи попуњени Пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја: www.mpn.gov.rs (формулар за конку-
рисање), и - извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију не старију 
од 6. месеци), доказ о држављанству Републике 
Србије(уверење о држављанству - оригинал или 
оверену фотокопију не старију од шест месе-
ци), оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању - (оверену фото копију не старију 
од шест месеци), доказ о поседовању образо-
вања из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина (оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу- уколико кандидат има положен испит 
за лиценцу, уколико нема доставља потврду 
високошколске установе о броју бодова или 
др.доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије) - за наставника разредне наста-
ве. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности (доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Уверење МУП-а да лице није осуђивано. Про-
вера психофизичке способности кандидата који 
испуњавају услове конкурса, а који су се благо-
времено и са потпуном документацијом прија-
вили на конкурс и који уђу у ужи избор вршиће 
НСЗ у Смедереву.применом стандардизованих 
поступака. Пријаве се подносе у затвореним 
ковертама, са назнаком „За конкурс”, непосред-
но школи или препорученом поштом, на адресу 
школе - ОШ „Вук Караџић” ул. Првомајска б.б. 
Смедеревска Паланка 11420. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Рок за пријаву на конкурс је 8. дана од 
дана објављивања конкурса. Додатне инфор-
мације се могу добити на телефон школе број 
026-310-423.

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

тел. 026/617-390

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 
6/2020) и одредбама Правилника о организа-
цији и систематизацији послова у ОШ „Др Јован 
Цвијић” у Смедереву. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: оверену фотоко-
пију сведочанства о стеченом основном обра-
зовању, уверење (не старије од 6 месеци-ори-
гинал или оверена фотокопија) Полицијске 
управе да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старијег од 6 месеци), доказ 
о знању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (односи се на канди-
дате који нису образовање стекли на српском 
језику) и радну биографију-пожељно. Уверење 
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о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима изабра-
ни кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријава се подноси на формулару за пријаву на 
конкурс, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

СОМБОР

ПУ „ПЧЕЛИЦА”
25260 Апатин, Блок 112

тел. 025/773-029

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора установе тре-
ба да испуњава услове предвиђене чланом 122, 
139. и 140. став 1), 2) и 3) Закона и чланом 2. 
Правилника о ближим условима за избор дирек-
тора установе образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 108/15) и то: 1. да је сте-
као одговарајуће образовање: 1.1 на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: 1.1.1. студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 1.1.2. 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 1.2. на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 1.3. на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
више образовање; 2. да поседују дозволу за 
рад (положен стручни испит за лиценцу настав-
ника, васпитача и стручног сарадника); 3. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 4. 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, 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, као и непостојање наредбе 
о спровођењу истраге, потврђене оптужнице 
којој није претходила истрага или доношење 
решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за наведена кривична дела; 
да му није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање и да није осуђиван за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; 
5. да има држављанство Републике Србије; 6. 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 7. да је савладао обу-
ку и положио испит за директора установе; 8 да 
има најмање 8 (осам) година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања из тачке 
1. подтачке 1.1. и 1.2. овог конкурса, односно 
најмање 10 (десет) година рада у предшколској 
установи на пословима васпитања и образо-
вања након стеченог одговарајућег образовања 
из тачке 1. подтачке 1.3 овог конкурса. Канди-
дат је дужан да уз пријаву на конкурс достави 
следећу документацију: 1. оригинал или ове-

рену фотокопију дипломе/уверења о стече-
ном одговарајућем образовању; 2. оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
наставника, васпитача, стручног сарадника; 3. 
уверење о држављанству које није старије од 6 
месеци (оригинал/оверена копија); 4. извод из 
матичне књиге рођених; 5. доказ да кандидат 
није осуђиван за кривична дела утврђена у чла-
ну 139. став 1. тачка 3. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (уверење из каз-
нене евиденције МУП-а, оригинал или оверена 
фотокопија, уверење мора бити издато после 
дана објављивања конкурса); 6. доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности (уверење 
Привредног суда, оригинал или оверена фото-
копија, уверење мора бити издато после дана 
објављивања конкурса); 7. уверење надлежног 
суда да протв кандидата није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђене оптужнице којој није 
претходила истрага или доношење решења о 
одређивању притвора пре доношења оптужног 
предлога за кривична дела из тачке 4. конкурса 
(уверење Основног суда, оригинал или оверена 
фотокопија, уверење мора бити издато после 
дана објављивања конкурса); 8. доказ о знању 
српског језика (достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику; у том случају кандидат доставља 
писани доказ - оверену копију дипломе о завр-
шеном средњем, вишем или високом образо-
вању на српском језику или уверење високош-
колске установе којим кандидат потврђује да 
је положио испит из српског језика, уколико 
образовање није стечено на српском језику); 
9. потврду о положеном испиту за директора, 
ако је кандидат поседује - (оригинал/оверена 
копија); пријава ће се сматрати потпуном и ако 
кандидат нема положен испит за директора 
установе, с тим да ће изабрани кандидат бити 
дужан да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност; 10. потврду о рад-
ном искуству у установи/предшколској установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања (потврда 
садржи године радног искуства и послове које 
је лице обављало, а издаје је установа у којој је 
кандидат запослен или ако није у радном одно-
су установа у којој је стекао искуство); 11. ове-
рену фотокопију доказа о резултатима стручно- 
педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника, уколико га кандидат 
поседује); 12. оверену фотокопију доказа о 
резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (уколико 
се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе); 13. 
биографију са кратким прегледом радних анга-
жовања и предлогом програма рада директора 
установе; 14. лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља кандидат пре 
закључења уговора о раду, у складу са чла-
ном 139. став 3. Закона (уколико је кандидат 
запослен може да достави лекарско уверење 
из досијеа, с тим да ће уколико буде изабран 
накнадно, пре закључења уговора, доставити 
ново лекарско уверење). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства (http://www.mpn.gov.rs/), а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Некомплетне и неблаговремене пријаве, као 
и пријаве са приложеним, а неовереним фото-
копијама неће се узети у разматрање. Копије 
доказа које се подносе морају бити оверене код 
надлежног органа. Пријаву са комплетном доку-
ментацијом доставити лично или поштом на 
адресу: Предшколска установа „Пчелица”, Блок 
112 бр. 56, 25260 Апатин, са назнаком „Пријава 
на конкурс за избор директора”. Рок за пријаву 

је 15 (петнаест) дана од дана објављивања у 
листу НСЗ „Послови”. Кандидати - лица која су 
се пријавила на конкурс биће обавештена о 
резултатима конкурса након доношења решења 
о именовању директора установе, у складу са 
Законом. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара установе на број теле-
фона: 025/773-029.

ОСНОВНА ШКОЛА „КИШ ФЕРЕНЦ”
25222 Телечка, Трг ослобођења 2

тел. 025/864-023

Наставник мађарског језика
за 94,44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: VII/1 степен стручне спре-
ме - високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије или основне студије у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовње до 10. септем-
бра 2005. године. (члан 140, члан 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања) 
за радно место наставник: мађарског језика, 
стручна спрема у складу са чланом 3 Матерњи 
језик припадника националних мањина 3) Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник - Просветни гласник бр. 11/2012, 
15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/2019, 2/2020); да кандидат има држављан-
ство Републике Србије; да није осуђивано прав-
носнажном 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 при-
мање 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; знање српског 
језика и језика на ком се остварује образовно 
васпитни рад. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба уз кратку биографију да приложе: 
попуњен пријавни формулар (одштампан и пре-
узет са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја), уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању, уверење да 
кандидат није осуђиван (прибављен од стране 
надлежног органа МУП-а не старије од 6 месе-
ци), доказ о знању српског језика (доказује се 
са положеним испитом из тог језика). Лекарско 
уверење о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима подноси се пре закључивања уговора о 
раду. Психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима на захтев школе извр-
шиће Национална служба за запошљавање. 
Рок за пријављивање на конкурс је осам дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страни Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију у овереној копији, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Пријава на конкурс мора 
садржати актуелни број фиксног и мобилног 
телефона и тачну адресу пребивалишта и дос-
тавља се поштом на адресу: ОШ „Киш Ференц”, 
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Телечка, Трг ослобођења 2, тел. 025/864-023. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узети у разматрање. 

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-
ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА

25000 Сомбор, Хаџића Светића 8
тел. 025/482-586

Наставник заштите биља и 
професионалне праксе
за 60% радног времена

УСЛОВИ: звање у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у средњој школи: дипломирани 
инжењер пољопривреде, смер или одсек за 
заштиту биља, дипломирани инжењер агроно-
мије, дипломирани инжењер пољопривреде за 
ратарство, дипломирани инжењер пољоприв-
реде за ратарство и повртарство, дипломира-
ни инжењер пољопривреде за хортикултуру, 
дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци 
или смерови: ратарски и воћарско-виноград-
ски, мастер инжењер пољопривреде, претходно 
завршене основне академске студије на одсе-
цима: фитомедицина, ратарство и повртарство, 
воћарство и виноградарство или хортикулту-
ра. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор и има најмање три члана, а 
чији је обавезни члан секретар школе. Кандидат 
мора да има одговарајући степен и врсту школ-
ске спреме: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) 
у скалду са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 76/05,100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10 почев од 10.09.2005. 
год.; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. год.; да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стрр-
ници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар се 
подноси: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломео стеченом образовању; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење да кандидат није осуђиван; очи-
тана лична карта. Лекарско уверење подноси 
изабрани кандидат, пре потписивања уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору настав-
ника и стручних сарадника врши се ужи избор 
кандидата који се упућују на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 
дана од објављивања у листу „Послови”. Пријав-
ни формулар са потребном документацијом 
доставити на адресу поштом или лично предати 
секретару школе са назнаком „За конкурс”.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” 
25254 Дероње, Светозара Милетића 25а

тел. 025/587-2312, 025/587-2014

Секретар
за непуну норму 50%

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: а) има одгова-
рајуће образовање, б) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; ц) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; д) има држављанство 
Републике Србије; е) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се може наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са пријавним формуларом у року од 8 
дана достављају школи и то: диплому о сте-
ченом образовању; уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци; уверење о неосуђива-
ности не старије од 6 месеци, личну биографију 
- CV. Лекарско уверење да лице има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Сви наведе-
ни документи морају бити оригинал или овере-
на копија. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућује се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор 
са кандидатима биће обављен у просторијама 
ОШ „Вук Караџић” Дероње, Светозара Милетића 
25а. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса се предају непосредно у секретаријату 
школе сваког дана од 7.00 до 14.00 часова или 
поштом на горе наведену адресу. Пријаве се 
предају у затвореној коверти са назнаком: „За 
конкурс за пријем у радни однос на радно место 
секретара”.

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 9

тел. 025/412-364

Наставник математике
за 88,89% радног времена

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег високог 
образовања из члана 139, 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. бр. 88/2017, 27/2018 
др. закон, 10/2019 и 6/2020) и из члана 3. - 
9. Математика, Правилника о степену и врсти 

образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2. 
психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да кандидат 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. држављанство Републи-
ке Србије, 5. да кандидат зна језик на ком се 
оставрује образовно-васпитни рад, у складу са 
чл. 139 ст. 1 тачка 5) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс кандидати подносе: 1. биографију (уко-
лико је кандидат са радним искуством - податке 
о радном искуству и пословима које је бављао); 
2. оверену фотокопију дипломе; 3. уверење о 
држављанству Републике Србије - оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци од 
дана подношења пријаве; 4. уверење да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање - не старије од 6 
месеци од дана подношења пријаве; 5. доказ 
о познавању српског језика доставља кандидат 
који није стекао диплому на српском језику. 
Пријавни формулар кандидат попуњава на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља установи. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору настав-
ника и стручног сарадника Конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима, коју врши надлеж-
на Служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Пријаве се подно-
се поштом на адресу Основна школа „Братство 
јединство” Сомбор, Трг цара Лазара 9, Сомбор. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити у секретаријату школе на 
телефон 025/412-364. 

ОШ „22. ОКТОБАР”
25272 Бачки Моноштор, И. Г. Ковачића 32

тел. 025/807-530

Наставник техничког образовања 
(наставник технике и технологије)

за 70% норме за рад

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139, 140, 141 Закона о основама сис-
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тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 - и др. закон, 10/19, и 
6/2020) и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13, 18 и 11/19), и то да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 
140-142 Закона о основама система образовања 
и васпитања и у складу са Правилником о сте-
пену 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 правнос-
нажном пресудом за кривична дела за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања 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 санк-
цију и да за њега није утврђено дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републике 
Србије да зна српски језик, као језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: 1) попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - део: Ново на 
сајту), 2) кратку биографију, 3) оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
доказ о стеченом образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ да је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима-под-
носи се пре закључења уговора о раду, 4) уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију) не старије од 6 месеци, 5) извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал или оверену фотокопију), 6) уверење 
МУП-а о неосуђиваности не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверену фотокопију) - 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није утврђе-
но дискриминаторно понашање. 7) Доказ о 
здравственој способности - лекарско уверење 
(прилаже кандидат који буде изабран по кон-
курсу пре закључења уговора о раду). Предата 
конкурсна документација се не враћа. Прија-
ве слати на адресу: Основна школа „22. окто-
бар” Бачки Моноштор, И. Г. Ковачића 32, 25272 
Бачки Моноштор. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ностои за рад са ученицима које врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са 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 (осам) дана од дана објављивања у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријавни фор-
мулар са документацијом слати препорученом 
поштом или доставити лично у секретаријат 
школе, у затвореној коверти, са назнаком „За 
конкурсну комисију” на горе наведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара или директора школе на телефон 
025/807-530, 807-531. 

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412-030

Редовни професор за ужу научну 
област Психолошке науке

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
трећег степена (докторске академске студије) 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005, односно научни назив док-
тора психолошких наука стечен по пропису који 
је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. 
г. Кандидат мора испуњавати и остале усло-
ве предвиђене Законом о високом образо-
вању, Статутом и општим актима Универзите-
та у Новом Саду и Статутом и општим актима 
Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати 
уз пријаву подносе: фотокопије диплома свих 
нивоа студија са додацима диплома, попуњен 
образац биографских података (преузет са: 
http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) приложен 
у штампаној и електронској форми, библиогра-
фију објављених радова и саме радове, евалу-
ацију студената о педагошком раду, уверење о 
некажњавању (МУП) и фотокопију личне кар-
те. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Место рада: Сомбор. Поступак 
избора у звање и заснивање радног одно-
са спроводи се у складу са одредбама Зако-
на о високом образовању, одредбама Статута 
и општих аката Универзитета у Новом Саду и 
Статута и општих аката Факултета. Конкурс 
је отворен 15 дана од објављивања у листу 
„Послови”. 

Ванредни професор за ужу научну 
област Лингвистичке науке  

- српски језик
на период од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
трећег степена (докторске академске студије) 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005, односно научни назив 
доктора филолошких наука (српски језик) 
стечен по пропису који је уређивао високо 
образовање пре 10.09.2005. г. Кандидат мора 
испуњавати и остале услове предвиђене Зако-
ном о високом образовању, Статутом и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Статутом 
и општим актима Педагошког факултета у Сом-
бору. Кандидати уз пријаву подносе: фотоко-
пије диплома свих нивоа студија са додацима 
диплома, попуњен образац биографских пода-
така (преузет са: http://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-
zvanje) приложен у штампаној и електронској 
форми, библиографију објављених радова и 
саме радове, евалуацију студената о педа-
гошком раду, уверење о некажњавању (МУП) 
и фотокопију личне карте. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Место 
рада: Сомбор. Поступак избора у звање и 
заснивање радног односа спроводи се у скла-
ду са одредбамаЗакона о високом образовању, 

одредбама Статута и општих аката Универ-
зитета у Новом Саду и Статута и општих ака-
та Факултета. Конкурс је отворен 15 дана од 
објављивања у листу „Послови”. 

Доцент за ужу научну област 
методика наставе Физичког 

васпитања
на период од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
трећег степена (докторске академске студије) 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005; научни назив доктора 
наука стечен по пропису који је уређивао висо-
ко образовање пре 10.09.2005. г. и то: доктор 
методике наставефизичког васпитања научни 
назив доктор наука физичког васпитања, спорт 
и кинезитерапија; научни назив доктор мето-
дике разредне наставеприроде, математике, 
информатике и физичког васпитања. Канди-
дат може бити лице које је сваки од претход-
них степена студија завршило са просечном 
оценом најмање (8), односно које има најмање 
три године педагошког искуства на високош-
колској установи, и мора испуњавати и остале 
услове предвиђене Законом о високом образо-
вању, Статутом и општим актима Универзите-
та у Новом Саду и Статутом и општим актима 
Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати 
уз пријаву подносе: фотокопије диплома свих 
нивоа студија са додацима диплома, попуњен 
образац биографских података (преузет са: 
http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) прило-
жен у штампаној и електронској форми, биб-
лиографију објављених радова и саме радове, 
евалуацију студената о педагошком раду, уве-
рење о некажњавању (МУП) и фотокопију лич-
не карте. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Место рада: Сомбор. 
Поступак избора у звање и заснивање радног 
односа спроводи се у складу са одредбамаЗа-
кона о високом образовању, одредбама Стату-
та и општих аката Универзитета у Новом Саду 
и Статута и општих аката Факултета. Конкурс 
је отворен 15 дана од објављивања у листу 
„Послови”. 

Доцент за ужу научну област 
Дефектолошке науке
на период од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
трећег степена (докторске академске студије) 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005, односно научни назив 
доктора наука - специјалне едукације и реха-
билитације стечен по пропису који је уређивао 
високо образовање пре 10.09.2005. г. Канди-
дат може бити лице које је сваки од претход-
них степена студија завршило са просечном 
оценом најмање (8), односно које има најмање 
три године педагошког искуства на високош-
колској установи, и мора испуњавати и остале 
услове предвиђене Законом о високом образо-
вању, Статутом и општим актима Универзите-
та у Новом Саду и Статутом и општим актима 
Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати 
уз пријаву подносе: фотокопије диплома свих 
нивоа студија са додацима диплома, попуњен 
образац биографских података (преузет са: 
http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) прило-
жен у штампаној и електронској форми, биб-
лиографију објављених радова и саме радове, 
евалуацију студената о педагошком раду, уве-
рење о некажњавању (МУП) и фотокопију лич-
не карте. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Место рада: Сомбор. 
Поступак избора у звање и заснивање радног 
односа спроводи се у складу са одредбамаЗа-
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кона о високом образовању, одредбама Стату-
та и општих аката Универзитета у Новом Саду 
и Статута и општих аката Факултета. Конкурс 
је отворен 15 дана од објављивања у листу 
„Послови”.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” 
22404 Путинци, Лењинова 3

тел./факс: 022/441-510
e-mail: sm. ucitelj@neobee. net

Наставник математике

Наставник математике
непуно радно време, 31 час недељно 

(77,78%)

УСЛОВИ: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, 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 најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; одговарајуће образовање 
(у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка 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)); професор математике, дипломира-
ни математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор математике, дипломирани математичар 
- теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информа-
тичар, 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 про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике; да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; а лице није осуђива-

но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат у пријави на 
конкурс подноси следећа документа: 1. пријава 
са кратком биографијом кандидата; 2. пријавни 
формулар који можете наћи на интернет стра-
ници министарства (обавезност попуњавања 
пријавног формулара који се налази на званич-
ној интернет страници министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а који се заједно 
са потребном документацијом доставља уста-
нови); 3. испуњеност услова у погледу врсте 
и степена стручне спреме доказује се оригина-
лом, односно овереном фотокопијом дипломе/
уверења о звању и степену стручне спреме; 4. 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци); 5. оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству Републике Србије, (не 
старије од 6 месеци); 6. уверење (доказ) да 
кандидат није осуђиван. Напомена: пријављени 
кандидати биће упућени на претходну проверу 
психофизичке способности у складу са законом. 
Доказ о здравственој способности кандидата 
подноси се пре закључивања уговора о раду 
(оригинал или оверена фотокопија не старије 
од 6 месеци). Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”, публикацији Националне службе за 
запошљавање. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Сва 
потребна обавештења могу се добити у секре-
таријату школе на тел. 022/441-510. Пријаве 
са потребном документацијом о испуњености 
услова подносе се на адресу школе Лењинова 
3, 22404 Путинци, са назнаком „За конкурс за 
наставника математике”. 

Наставник немачког језика
непуно радно време, 35,6 часова 

недељно (88,89%)

УСЛОВИ: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, 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 најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; одговарајуће образовање 
(у складу са 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)); 
професор, односно дипломирани филолог за 
немачки језик и књижевност, мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/про-
фил немачки језик), мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
Језик, књижевност и култура); мастер профе-

сор предметне наставе (претходно заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет); да 
лице има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
у пријави на конкурс подноси следећа докумен-
та: 1. пријава са кратком биографијом канди-
дата; 2. пријавни формулар који можете наћи 
на интернет страници министарства (обавез-
ност попуњавања пријавног формулара који 
се налази на званичној интернет страници 
министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а који се заједно са потребном доку-
ментацијом доставља установи); 3. испуњеност 
услова у погледу врсте и степена стручне спре-
ме доказује се оригиналом, односно овереном 
фотокопијом дипломе/уверења о звању и сте-
пену стручне спреме; 4. оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци); 5. оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије, (не старије од 6 месеци); 6. 
уверење (доказ) да кандидат није осуђиван. 
Напомена: пријављени кандидати биће упуће-
ни на претходну проверу психофизичке спо-
собности у складу са законом. Доказ о здрав-
ственој способности кандидата подноси се пре 
закључивања уговора о раду (оригинал или 
оверена фотокопија не старије од 6 месеци). 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”, 
публикацији Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Сва потребна оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе 
на тел. 022/441-510. 
Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености услова подносе се на адресу шко-
ле Лењинова 3, 22404 Путинци, са назнаком „За 
конкурс за наставника немачког језика”. 

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
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 најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; одговарајуће образовање. За 
обављање послова радног места шеф рачу-
новодства може се засновати радни однос са 
лицем које има звање: мастер пословни инфор-
матичар, мастер економиста, мастер агроеконо-
миста, дипломирани економиста, дипломирани 
пословни информатичар, дипломирани агроеко-
номиста, специјалиста економиста, специјали-
ста пословни информатичар, специјалиста агро-
економиста, струковни мастер економиста и 
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струковни мастер пословни информатичар, а у 
складу са област - економске науке из Правил-
ника о листи стручних, академских и научних 
назива („Сл. гласник РС” бр. 53/2017, 114/2017, 
52/2018, 21/2019, 34/2019 и 6/2020); да лице 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да лице 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републи-
ке Србије; зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; најмање пет 
година радног искуства стеченог на пословима 
шеф рачуноводства; познавање рада на рачу-
нару. Кандидат у пријави на конкурс подноси 
следећа документа: 1. пријава са кратком био-
графијом кандидата; 2. пријавни формулар који 
можете наћи на интернет страници министар-
ства (обавезност попуњавања пријавног фор-
мулара који се налази на званичној интернет 
страници министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а који се заједно са потреб-
ном документацијом доставља установи); 3. 
испуњеност услова у погледу врсте и степена 
стручне спреме доказује се оригиналом, однос-
но овереном фотокопијом дипломе/уверења о 
звању и степену стручне спреме; 4. оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци); 5. 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије, (не старије од 
6 месеци); 6. уверење (доказ) да кандидат није 
осуђиван. Напомена: пријављени кандидати 
биће упућени на претходну проверу психофи-
зичке способности у складу са законом. Доказ о 
здравственој способности кандидата подноси се 
пре закључивања уговора о раду (оригинал или 
оверена фотокопија не старије од 6 месеци). 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”, 
публикацији Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Сва потребна оба-
вештења могу се добити у секретаријату шко-
ле на тел. 022/441-510. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова подносе 
се на адресу школе Лењинова 3, 22404 Путин-
ци, са назнаком „За конкурс за шефа рачуно-
водства”. 

Спремачица
2 извршиоца

Спремачица
непуно радно време,  

20 часова недељно (50%)
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање. За 
обављање послова радног места спремачи-
це може се засновати радни однос са лицем 
које има први степен стручне спреме, односно 
завршену основну школу; да лице има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 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 кри-
вично дело примање мита или давање мита, 

за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републи-
ке Србије; зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат у 
пријави на конкурс подноси следећа докумен-
та: 1. пријава са кратком биографијом канди-
дата; 2. пријавни формулар који можете наћи 
на интернет страници министарства (обавез-
ност попуњавања пријавног формулара који 
се налази на званичној интернет страници 
министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а који се заједно са потребном доку-
ментацијом доставља установи); 3. испуње-
ност услова у погледу врсте и степена стручне 
спреме доказује се оригиналом, односно ове-
реном фотокопијом дипломе/уверења о звању 
и степену стручне спреме; 4. оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци); 5. оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије, (не старије од 6 месе-
ци); 6. уверење (доказ) да кандидат није 
осуђиван. Напомена: пријављени кандидати 
биће упућени на претходну проверу психофи-
зичке способности у складу са законом. Доказ 
о здравственој способности кандидата подно-
си се пре закључивања уговора о раду (ори-
гинал или оверена фотокопија не старије од 
6 месеци). Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”, публикацији Националне службе 
за запошљавање. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Сва 
потребна обавештења могу се добити у секре-
таријату школе на тел. 022/441-510. Пријаве 
са потребном документацијом о испуњености 
услова подносе се на адресу школе Лењинова 
3, 22404 Путинци, са назнаком „За конкурс за 
спремачицу”. 

Административни радник - благајник
непуно радно време,  

20 часова недељно (50%)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање. За 
обављање послова радног места администра-
тивни радник - благајник може се засновати 
радни однос са лицем које има четврти степен 
стручне спреме, стечен након завршене гимна-
зије; да лице има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; нај-
мање четири године радног искуства стеченог 
на пословима административни радник - бла-
гајник; познавање рада на рачунару. Кандидат 
у пријави на конкурс подноси следећа докумен-
та: 1. пријава са кратком биографијом канди-
дата; 2. пријавни формулар који можете наћи 
на интернет страници министарства (обавез-
ност попуњавања пријавног формулара који 
се налази на званичној интернет страници 
министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а који се заједно са потребном доку-

ментацијом доставља установи); 3. испуњеност 
услова у погледу врсте и степена стручне спре-
ме доказује се оригиналом, односно овереном 
фотокопијом дипломе/уверења о звању и сте-
пену стручне спреме; 4. оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци); 5. оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије, (не старије од 6 месеци); 6. 
уверење (доказ) да кандидат није осуђиван. 
Напомена: пријављени кандидати биће упуће-
ни на претходну проверу психофизичке спо-
собности у складу са законом. Доказ о здрав-
ственој способности кандидата подноси се пре 
закључивања уговора о раду (оригинал или 
оверена фотокопија не старије од 6 месеци). 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”, 
публикацији Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Сва потребна оба-
вештења могу се добити у секретаријату шко-
ле на тел. 022/441-510. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова подносе 
се на адресу школе Лењинова 3, 22404 Путин-
ци, са назнаком „За конкурс за администрати-
вног радника - благајника”.

Сервирка
непуно радно време,  

20 часова недељно (50%)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; за 
обављање послова радног места сервирке 
може се засновати радни однос са лицем које 
има други степен стручне спреме, односно 
завршену основну школу. да лице има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат у пријави на 
конкурс подноси следећа документа: 1. пријава 
са кратком биографијом кандидата; 2. пријав-
ни формулар који можете наћи на интернет 
страници министарства (обавезност попуња-
вања пријавног формулара који се налази на 
званичној интернет страници министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а који 
се заједно са потребном документацијом дос-
тавља установи); 3. испуњеност услова у погле-
ду врсте и степена стручне спреме доказује се 
оригиналом, односно овереном фотокопијом 
дипломе/уверења о звању и степену стручне 
спреме; 4. оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); 5. оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству Републике 
Србије, (не старије од 6 месеци); 6. уверење 
(доказ) да кандидат није осуђиван. Напомена: 
пријављени кандидати биће упућени на прет-
ходну проверу психофизичке способности у 
складу са законом. Доказ о здравственој спо-
собности кандидата подноси се пре закључи-
вања уговора о раду (оригинал или оверена 
фотокопија не старије од 6 месеци). Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”, пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање. 



Бесплатна публикација о запошљавању 20103.06.2020. |  Број 884 |   

Наука и образовање

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Сва потребна обавештења 
могу се добити у секретаријату школе на тел. 
022/441-510. Пријаве са потребном докумен-
тацијом о испуњености услова подносе се на 
адресу школе Лењинова 3, 22404 Путинци, са 
назнаком „За конкурс за сервирку”. 

Наставник енглеског језика
непуно радно време,  

21,7 часова недељно (54,44%)

УСЛОВИ: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, 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 најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; одговарајуће образовање 
(у складу са 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); 
професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност, дипломирани 
професор енглеског језика и књижевности, 
мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик), мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик), 
дипломирани филолог англиста - мастер, мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм Језик, књижевност и култура); мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет); да 
лице има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
у пријави на конкурс подноси следећа докумен-
та: 1. пријаву са кратком биографијом канди-
дата; 2. пријавни формулар који можете наћи 
на интернет страници Министарства (обавез-
ност попуњавања пријавног формулара који 
се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а који се заједно са потребном доку-
ментацијом доставља установи); 3. испуњеност 
услова у погледу врсте и степена стручне спре-
ме доказује се оригиналом, односно овереном 
фотокопијом дипломе/уверења о звању и сте-
пену стручне спреме; 4. оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци); 5. оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 6. 
уверење (доказ) да кандидат није осуђиван. 
Пријављени кандидати биће упућени на прет-
ходну проверу психофизичке способности у 

складу са законом. Доказ о здравственој спо-
собности кандидата подноси се пре закључи-
вања уговора о раду (оригинал или оверена 
фотокопија не старије од 6 месеци). Рок за 
пријављивање на конкурс је осам (8) дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”, 
публикацији Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Сва потребна оба-
вештења могу се добити у секретаријату шко-
ле на тел. 022/441-510. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова подносе 
се на адресу школе Лењинова 3, 22404 Путин-
ци, са назнаком: За конкурс за наставника 
енглеског језика. 

Наставник музичке културе
непуно радно време,  

20 часова недељно (50%)

УСЛОВИ: образовање 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, 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 најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; одговарајуће образовање 
(у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка 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)): академски музичар, дипломирани 
музичар - музички педагог, дипломирани музич-
ки педагог, дипломирани музичар - композитор, 
дипломирани композитор, дипломирани музи-
чар - диригент, дипломирани музичар - музи-
колог, дипломирани музиколог, дипломирани 
диригент, дипломирани музичар - акордеони-
ста, дипломирани музичар - гитариста, дипло-
мирани музичар - соло певач, дипломирани 
професор солфеђа и музичке културе, дипло-
мирани етномузиколог, дипломирани музичар - 
пијаниста, дипломирани музичар - чембалиста, 
дипломирани музичар - оргуљаш, дипломира-
ни музичар - харфиста, дипломирани музичар 
- перкусиониста, дипломирани музичар - виоли-
ниста, дипломирани музичар - виолиста, дипло-
мирани музичар - виолончелиста, дипломирани 
музичар - контрабасиста, дипломирани музичар 
- флаутиста, дипломирани музичар - обоиста, 
дипломирани музичар - кларинетиста, дипломи-
рани музичар - фаготиста, дипломирани музи-
чар - хорниста, дипломирани музичар - трубач, 
дипломирани музичар - тромбониста, дипло-
мирани музичар - тубиста, професор црквене 
музике и појања, дипломирани музичар - сак-
софониста, професор солфеђа и музичке култу-
ре, дипломирани музичар - педагог, - дипломи-
рани музичар - бајаниста, дипломирани музичар 
за медијску област, - професор музичког васпи-
тања, дипломирани музичар - педагог, дипло-
мирани флаутиста, дипломирани црквени музи-
чар (педагог, појац и диригент хора), професор 
музичке културе, мастер теоретичар уметности 
(професионални статус: музички педагог, етно-
музиколог, музиколог или музички теоретичар), 
мастер музички уметник (сви професионал-
ни статуси), мастер композитор, дипломирани 
трубач; дипломирани клавириста; мастер про-
фесор предметне наставе (претходно заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет); да 
лице има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да лице 

није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат на конкурс подноси следећа документа: 1. 
пријаву са кратком биографијом; 2. пријавни 
формулар који можете наћи на интернет стра-
ници Министарства (обавезност попуњавања 
пријавног формулара који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а који се заједно 
са потребном документацијом доставља уста-
нови); 3. испуњеност услова у погледу врсте 
и степена стручне спреме доказује се оригина-
лом, односно овереном фотокопијом дипломе/
уверења о звању и степену стручне спреме; 4. 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци); 5. оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству Републике Србије, (не 
старије од 6 месеци); 6. уверење (доказ) да 
кандидат није осуђиван. Пријављени кандидати 
биће упућени на претходну проверу психофи-
зичке способности у складу са законом. Доказ 
о здравственој способности кандидата подноси 
се пре закључивања уговора о раду (оригинал 
или оверена фотокопија не старије од 6 месе-
ци). Рок за пријављивање на конкурс је осам 
(8) дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”, публикацији Националне службе 
за запошљавање. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Сва 
потребна обавештења могу се добити у секре-
таријату школе на тел. 022/441-510. Пријаве 
са потребном документацијом о испуњености 
услова подносе се на адресу школе Лењинова 
3, 22404 Путинци, са назнаком: За конкурс за 
наставника музичке културе. 

Наставник техничког и 
информатичког образовања

непуно радно време,  
32 часа недељно (80%)

УСЛОВИ: 1) на студијама 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 педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; одговарајуће образовање (у складу са 
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)): профе-
сор техничког образовања, професор технике, 
професор технике и информатике, професор 
информатике и техничког образовања, профе-
сор техничког образовања и машинства, профе-
сор технике и машинства, професор машинства, 
професор електротехнике, професор техничког 
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образовања и техничког цртања, професор 
техничког образовања и физике, професор 
физике и основа технике, професор техничког 
образовања и хемије, дипломирани педагог 
за физику и општетехничко образовање ОТО, 
дипломирани професор физике и основа тех-
нике за основну школу, професор физике и 
основа технике за основну школу, професор 
техничког образовања и васпитања, професор 
техничког васпитања и образовања, профе-
сор политехничког образовања и васпитања, 
професор политехничког васпитања и образо-
вања, професор политехничког образовања, 
професор технике и графичких комуникација, 
професор производно-техничког образовања, 
дипломирани педагог за техничко образовање, 
дипломирани педагог за физику и основе тех-
нике, професор основа технике и производње, 
професор политехнике, професор технике и 
медијатекарства, професор техничког образо-
вања и медијатекар, дипломирани физичар - 
професор физике и основа технике за основну 
школу - мастер, дипломирани професор физике 
и основа технике за основну школу - мастер, 
дипломирани професор технике и информатике 
- мастер, дипломирани професор технике - мас-
тер, мастер професор технике и информатике, 
мастер професор информатике и технике, про-
фесор основа технике и информатике, мастер 
професор технике и информатике за електрон-
ско учење, мастер професор предметне наста-
ве (претходно завршене студије првог степена 
из области техничког и информатичког образо-
вања). Наставу из предмета одређених у ставу 
1. овог члана могу да изводе и лица која су 
завршила двопредметне студије на факултету, 
ако су на том факултету савладала програм из 
тих предмета у трајању од осам семестара; да 
лице има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
на конкурс подноси следећа документа: пријаву 
са кратком биографијом кандидата; 2. пријавни 
формулар који можете наћи на интернет стра-
ници Министарства (обавезност попуњавања 
пријавног формулара који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а који се заједно 
са потребном документацијом доставља уста-
нови); 3. испуњеност услова у погледу врсте 
и степена стручне спреме доказује се оригина-
лом, односно овереном фотокопијом дипломе/
уверења о звању и степену стручне спреме; 4. 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци); 5. оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); 6. уверење (доказ) да 
кандидат није осуђиван. Пријављени кандидати 
биће упућени на претходну проверу психофи-
зичке способности у складу са законом. Доказ 
о здравственој способности кандидата подноси 
се пре закључивања уговора о раду (оригинал 
или оверена фотокопија не старије од 6 месе-
ци). Рок за пријављивање на конкурс је осам 
(8) дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Сва потребна 

обавештења могу се добити у секретаријату 
школе на тел. 022/441-510. Пријаве са потреб-
ном документацијом о испуњености услова под-
носе се на адресу школе: Лењинова 3, 22404 
Путинци, са назнаком: За конкурс за наставника 
техничког и информатичког образовања. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
22244 Адашевци, Фрушкогорска 3

тел./факс: 022/737-224
www.osvukkaradzicadasevci.edu.rs

e-mail: osvukkaradzicsecretary@outlook.com

Наставник разредне наставе
са местом рада у издвојеним 

одељењима матичне школе у Вашици, 
Илинцима и Батровцима

3 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи/школи може 
да буде примљено лице под условима пропи-
саним чланом 139. и 140. Закона о основама 
система образовња и васпитања („Службени 
гласник РС”, 77/2018, 27/2018 - други закон, 
10/2019 и 6/2020), односно ако: има одгова-
рајуће образовање; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености 
услова у погледу образовања, неосуђиваности, 
држављанства и знања српског језика састави 
су део пријаве на конкурс, а доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. На радно место настав-
ника и стручног сарадника може бити примље-
но лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање, у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (ово лице мора да има завр-
шене студије првог степена из науче, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; звање 
за наставника разредне наставе, српског језика 
и стручног сарадника - педагога прописано је 
одговарајућим члановима Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник” 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 
11/2019 и 2/2020) и то за: наставник разред-
не наставе: члан 2. став 1. тачка 1. до 7. Пра-
вилника; односно да има једно од прописаних 
звања: професор разредне наставе; професор 

педагогије са претходно завршеном педагош-
ком академијом или учитељском школом; про-
фесор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу; мастер учитељ; дипломирани 
учитељ-мастер; професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу.

Наставник српског језика
1 извршилац са местом рада у седишту 
школе у Адашевцима и 1 извршилац са 
местом рада у издвојеном одељењу у 

Вашици
2 извршиоца

УСЛОВИ: наставник српског језика; члан 3. 
став 1. тачка 1а) подтачке 1. до 25. Правилни-
ка, односно да има једно од прописаних звања; 
професор српског језика и књижевности; про-
фесор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком; професор српске књижевности и 
језика; професор српске књижевности и јези-
ка са општом књижевношћу; дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским 
језицима; дипломирани филолог српске књи-
жевности са јужнословенским књижевностима; 
професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност; професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; професор српскохрватског језика и опште 
лингвистике; професор за српскохрватски језик 
са јужнословенским језицима; професор срп-
скохрватског језика са источним и западним 
словенским језицима; професор српскохрват-
ског језика и југословенске књижевности за 
наставу у школама у којима се образовно-вас-
питни рад изводи на мађарском, односно русин-
ском или румунском језику; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску и општу 
књижевност; професор југословенске књижев-
ности са страним језиком; дипломирани фило-
лог за књижевност и српски језик; дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност; профе-
сор српског језика и књижевности у одељењи-
ма за националне мањине; професор српског 
језика и српске књижевности; дипломирани 
компаратиста; мастер филолог (студијски про-
грами: Српски језик и књижевност, Српска књи-
жевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Српска књижевност и језик са 
компаратистиком)); мастер проресор језика и 
књижевности (студијски програми: Српски језик 
и књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика) Срп-
ска филологија (Српски језик и књижевност), 
Филологија модули: Српски језик и српски језик 
и компаративна књижевност; Компаративна 
књижевност са теоријом књижевности); про-
фесор српскохрватског језика и књижевности; 
мастер филолог из области филолошких наука; 
професор југословенске књижевности и српс-
ког језика; мастер професор предметна наста-
ве (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет).

Наставник биологије
са местом рада у седишту школе у 

Адашевцима, са 50% од пуне норме 
часова

УСЛОВИ: наставник биологије: члан 3. став 1. 
тачка 10. Правилника, односно да има једно од 
прописаних звања: професор биологије; дипло-
мирани билог; дипломирани молекуларни био-
лог и физиолог; професор биологије и хемије; 
дипломирани билог - смер заштите животне 
средине, дипломирани биолог - еколог; дипло-
мирани професор биологије и хемије; професор 
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биологије - географије; професор биологије - 
хемије; професор биологије - физике; професор 
биологије - информатике; професор биологије 
- математике; дипломиран професор биологије 
- мастер; дипломирани биолог - мастер; дипло-
мирани професор биологије - хемије, мастер; 
дипломирани професор биологије - географије, 
мастер; дипломирани молекуларни биолог - 
мастер; дипломирани билог заштите живот-
не средине; мастер биолог; мастер професор 
биологије; мастер професор биологије и гео-
графије; мастер професор биологије и хемије; 
мастер професор предметне наставе. лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије 
биологије.

Стручни сарадник - педагог
у седишту школе у Адашевцима

УСЛОВИ: стручни сарадник - педагог: члан 6. 
став 1. тачка 1. Правилника, односно да има 
једно од прописаних звања; професор педаго-
гије; дипломирани педагог - општи смер или 
смер школске педагогије; дипломирани школ-
ски педагог - психолог; дипломирани педагог; 
мастер педагог; дипломирани педагог - мастер.

Административно-финансијски 
радник

у седишту школе у Адашевцима,  
са 50% од пуне норме

УСЛОВИ: Услови за пријем у рад на радном 
месту административно-финансијског рад-
ника и домара/мајстора одржавања поред 
општих услова прописаних чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања прописани су и члановима 43. и 45. Акта 
о организацији и систематизацији послова 
у Основној школи „Вук Караџић” Адашевци, 
број 01-54/2018 од 23. марта 2018, односно 
ако лице: има одговарајуће образовање; има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик. Врста образовања за адми-
нистративно-финансијског радника прописана 
је чланом 43. Акта о организацији и система-
тизацији послова ОШ „Вук Караџић” Адашевци, 
односно треба да има: средње образовање, 
и то управне, управно-правне, биротехничке 
средње школе (врста образовања). Изузетно: 
више образовање (двогодишње или трого-
дишње) и то: пословног менаџмента, маркетин-
га. Додатна знања: знање рада на рачунату и 
то MS Office (Word, Excel, Outlook, Power point).

Домар/мајстор одржавања
са местом рада у седишту школе у 

Адашевцима и 1 извршилац са местом 
рада у издвојеном одељењу у Вашици

2 извршиоца

УСЛОВИ: врста образовања за домара/мајстора 
образовања прописана је Актом о организацији 
и систематизацији послова ОШ „Вук Караџић” 
Адашевци, односно треба да има: основну или 
занатску школу, односно другу средњу школу, 
радно искуство на истим или сличним послови-

ма од најмање 6 месеци, а најдуже 2 године; 
средње образовање и то: двогодишње, трого-
дишње или четверогодишње: механичарске, 
електричарске, водоинсталатерске, бравар-
ске, столарске, лимарске, молерске, зидарске 
ауто-механичарске струке, односно звања. 
Положен стручни испит за рад са судовима под 
притиском (за послове руковања постројењем 
у котларници).

ОСТАЛО: Кандидат за радно место наставник 
разредне наставе, српског језика, наставни-
ка биологије и стручног сарадника - педагога 
дужан је да достави следеће доказе о испуња-
вању услова: оверена копија или препис 
дипломе о стеченом високом образовању (за 
лица која су стекла академско звање мастер, 
доставља се и оригинал или оверена копија 
дипломе о завршеним основним академским 
студијама); уверење о неосуђиваности из члана 
139. став 1. тачка 3. закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење из надлеж-
ног суда, не старије од шест месеци); извод 
о неосуђиваности из казнене евиденције при 
надлежној полицијској управи МУП-а (не ста-
рије од шест месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену копију 
не старију од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених; доказ о познавању српског 
језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад (подноси се уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику на ком се 
изводи образовно-васпитни рад); биографски 
подаци. За радно место административно-фи-
нансијски радник и домар/мајстор одржавања 
кандидат је дужан да достави следеће доказе о 
испуњавању услова: оверена копија или препис 
сведочанства/дипломе о стеченом образовању; 
уверење о неосуђиваности из члана 139. став 
1. тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (уверење из надлежног суда, 
не старије од шест месеци); извод о неосуђи-
ваности из казнене евиденције при надлежној 
полицијској управи МУП-а (не старији од шест 
месеци); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену копију не ста-
рију од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених; доказ о оспособљености за послове 
руковања постројењем у котларници; биограф-
ски подаци. Сви кандидати попуњавају пријав-
ни формулар са интернет сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја који 
прилажу уз доказе о испуњавању услова и био-
графске податке. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. 
Пријаве на конкурс са документацијом и при-
лозима подносе се лично или поштом на адре-
су школе, у затвореној коверти са назнаком „За 
конкурс”. За све додатне информације канди-
дати се могу обратити радним даном од 09.00 
до 12.00 часова на телефон: 022/737-224 или 
на имејл-адресу школе: osvukkaradzicsecretary@
outlook.com.

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ”

22000 Сремска Митровица, Житна пијаца 28
тел. 022/639-061

Наставника трубе у ОШ и СШ  
(90% норме) и камерне музике  

у ОШ и СШ (10% норме)
1 извршилац

УСЛОВИ: Труба: услови према врсти стручне 
спреме: дипломирани музичар, усмерење тру-
бач; дипломирани музичар - трубач; дипломи-
рани трубач; академски музичар трубач; мас-
тер музички уметник, професионални статус 
- трубач. Камерна музика: услови према врсти 

стручне спреме. Основна школа: дипломирани 
музичар (сва извођачка усмерења); академ-
ски музичар инструменталиста; мастер музич-
ки уметник, професионални статус: виолини-
ста, виолиста, виолончелиста, контрабасиста, 
гитариста, харфиста, клавириста, оргуљаш, 
чембалиста, акордеониста/хармоникаш, фла-
утиста, обоиста, кларинетиста, саксофониста, 
фаготиста, хорниста, трубач, тромбониста, 
тубиста, соло певач, перкусиониста/ударач или 
камерни музичар. Средња школа: дипломира-
ни музичар-флаутиста; дипломирани музичар 
- обоиста; дипломирани музичар - кларине-
тиста; дипломирани музичар - саксофониста; 
дипломирани музичар - фаготиста; дипломира-
ни музичар - хорниста; дипломирани музичар 
- трубач; дипломирани музичар - тромбониста; 
дипломирани музичар - харфиста; дипломирани 
музичар - перкусиониста; дипломирани музичар 
- виолиниста; дипломирани музичар - виолиста; 
дипломирани музичар - виолочелиста; дипло-
мирани музичар - контрабасиста; дипломирани 
музичар - гитариста; дипломирани музичар - 
акордеониста; дипломирани музичар - пијани-
ста; дипломирани музичар - оргуљаш; дипло-
мирани музичар - чембалиста; дипломирани 
музичар - соло певач; дипломирани музичар - 
концертни и оперски певач; академски музичар 
инструменталиста; мастер музички уметник, 
професионални статус - виолиста, виолонче-
листа, контрабасиста, гитариста, харфиста, кла-
вириста, оргуљаш, чембалиста, акордеониста, 
хармоникаш, флаутиста, обоиста, кларинетис-
та, саксофониста, фаготиста, хорниста, трубач, 
тромбониста, тубиста, перкусиониста/ударач 
или соло певач; мастер музички уметник, про-
фесионални статус - камерни музичар.

Наставника кларинета у ОШ и СШ
са непуним радним временом  

(52% - 21 сат недељно)

УСЛОВИ: према врсти стручне спреме: дипло-
мирани музичар, усмерење кларинетиста; 
дипломирани музичар - кларинетиста; ака-
демски музичар кларинетиста; мастер музички 
уметник, професионални статус - кларинетис-
та. Кандидат треба да испуњава и остале усло-
ве прописане чланом 139, 140. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања: 
да има одговарајуће високо образовање у скла-
ду 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 складу са одредбама Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада култура, уметност и јавно 
информисање („Службени гласник РС - Про-
светни гласник” број 16/15, 11/16, 2/17 и 9/19), 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, број 
18/13, 2/17, 9/19 и 1/20), одговарајуће обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања 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 ЕСПБ; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 (три) месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родосрвнуће, за кривична дело 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
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ним 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: 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 благовреме-
но и са потпуном документацијом пријавили на 
конкурс, вршиће надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Наведени услови се доказују прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова су сас-
тавни део пријаве на конкурс, а доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима се пребавља пре закљу-
чења уговора о раду. Приликом пријаве на кон-
курс кандидат је дужан да приложи следеће 
доказе: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању и оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту или испи-
ту за лиценцу, уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима, извод из МКР (оригинал или ове-
рена фотокопију), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопију), доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 родоскврнуће, за кривична дело 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 обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; доказ о знању 
српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Сви докази који 
се прилажу уз пријаву на конкурс морају бити 
оригинали или оверене фотокопије. По заврше-
ном конкурсу документација се не враћа кан-
дидатима. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Лице за контакт: Наташа Јовановић, дипломи-
рани правник. Пријаве са потребном докумен-
тацијом слати на адресу школе (са назнаком „За 
конкурс”). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ”
22421 Буђановци, Небојше Јерковића 1

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

Наставник разредне наставе
са 95% радног времена

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник српског језика
у 2. и 3. циклусу Функционалног 
основног образовања одраслих,  

са 79% радног времена

Наставник математике
у 2. и 3. циклусу Функционалног 
основног образовања одраслих,  

са 79,9% радног времена

Наставник енглеског језика
у Функционалном основном образовању 

одраслих, са 82,8% радног времена

Наставник српског језика
у 1. циклусу Функционалног основног 

образовања одраслих

УСЛОВИ: Сви пријављени кандидати треба да 
испуњавају услове предвиђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- 
др. закони, 10/2019 и 6/2020): да имају одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице из ове тачке мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Обавезно 
образовање лица из члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања је обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, 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. Степен и врста образовања 
мора бити у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19); да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивана правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да су држављани 
Републике Србије; да знају српски језик и језик 
на коме се одвија образовно-васпитни рад. 
Кандидати треба да приложе следеће докумен-
те: пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; биографију; диплому о сте-
ченом високом образовању; уверење о поло-
женом стручном испиту - лиценци (достављају 
кандидати који имају положен стручни испит); 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; лична карта (очитана или фото-
копија); уверења да кандидати нису осуђива-
ни за дела из члана 139 став 1 тачка 3 закона 
о основама система образовања и васпитања; 
лекарско уверење из члана 139 став 1 тачка 2 
закона о основама система образовања и вас-
питања кандидат прибавља пре закључења 
уговора о раду; доказ о знању српског језика 
и језика на коме се одвија образовно-васпит-

ни рад достављају само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику. Потребно 
је приложити оргинале или оверене фотокопије 
докумената, не старије од 6 месеци. Пријаве на 
конкурс се достављају поштом или лично на 
адресу: ОШ „Небојша Јерковић”, Небојше Јер-
ковића 1, 22421 Буђановци, са назнаком „Прија-
ва на конкурс за радно место _______ (навести 
назив радног места и проценат радног време-
на)”. Тел. за информације 022/447-214. Оглас 
је отворен 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће разматрати.

ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ”
22421 Буђановци, Небојше Јерковића 1

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

1) Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

2) Чистачица
са 75% радног времена

2 извршиоца

3) Наставник српског језика
у 2. и 3. циклусу Функционалног 
основног образовања одраслих,  

са 50% радног времена

4) Наставник дигиталне писмености
у 2. и 3. циклусу Функционалног 
основног образовања одраслих,  

са 52,95% радног времена

5) Наставник математике
у 2. и 3. циклусу Функционалног 
основног образовања одраслих,  

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Сви пријављени кандидати треба да 
испуњавају услове предвиђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- 
др. закони, 10/2019 и 6/2020): да имају одго-
варајуће образовање и то: за радно место 
под бројем 1 - средње образовање економске 
струке; за радно место под бројем 2 - основ-
но образовање; за радна места под бројевима 
3, 4 и 5 - одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020) и то: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије): 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице из 
ове тачке мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета); 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Обавезно образовање лица 
из члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
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Наука и образовање

Степен и врста образовања мора бити у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да нису 
осуђивана 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, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да су држављани Републике 
Србије, да знају српски језик и језик на коме 
се одвија образовно-васпитни рад. кандидати 
треба да приложе следеће документе: пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; биографију; диплому о стеченом висо-
ком образовању; уверење о положеном струч-
ном испиту - лиценци (достављају кандидати 
који имају положен стручни испит); извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; лична карта (очитана или фотокопија); 
уверења да кандидати нису осуђивани за дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 закона о основа-
ма система образовања и васпитања; лекарско 
уверење из члана 139 став 1 тачка 2 закона 
о основама система образовања и васпитања 
кандидат прибавља пре закључења уговора о 
раду; доказ о знању српског језика и језика на 
коме се одвија образовно-васпитни рад дос-
тављају само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику. Потребно је приложи-
ти оргинале или оверене фотокопије докумена-
та, не старије од 6 месеци. Пријаве на конкурс 
се достављају поштом или лично на адресу: 
ОШ „Небојша Јерковић”, Небојше Јерковића 1, 
22421 Буђановци, са назнаком „Пријава на кон-
курс за радно место _____ (навести назив рад-
ног места и проценат радног времена)”. Тел. за 
информације: 022/447-214. Оглас је отворен 8 
дана од дана објављивања у листу „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
22300 Стара Пазова, Светосавска 5

тел. 022/310-641
e-mail: tskola@mts.rs

Наставник физике
са 50% радног времена

Наставник математике
са 85% радног времена

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања

са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140. и чл. 142. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; и обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, 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 степен и врста стру-
чне спреме у складу са Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама за одговарајући предмет или одгова-
рајућче средње образовање. Остали услови: 1. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 2. 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, 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; 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; ове-
рену фотокопију дипломе одговарајућег степе-
на и врсте стручне спреме; доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и 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 децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака 
- о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе које су навели у својим 
пријавама. Након обављене психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима, 
конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и обавља разговор са кандидатима, а о дату-
му обављања разговора, кандидати ће бити 
обавештени на број телефона који напишу на 
пријави. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Све пријаве са приложеном документацијом 
предати у секретаријату школе од 09.00 до 
12.00 или послати поштом на адресу: Техничка 
школа, 22300 Стара Пазова, Светосавска 5.

ОШ „СЛОБОДАН САВКОВИЋ”
22305 Стари Бановци, Грчка 31

тел. 022/351-214
e-mail: ossbanovci@mts.rs

Обавештење

У складу са дописом Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја број 610-00-
326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, Основна 
школа „Слободан Савковић” из Старих Банова-
ца обавештава све заинтересоване кандидате 
да се оглас за радно место наставника српског 
језика на неодређено време, објављен у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање дана 11.03.2020. године продужава 
до дана 06. јуна 2020. године, што представља 
и крајњи рок за пријаву и предају документа-
ције потенцијалних кандидата. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША”

22410 Пећиници, Школска 8а
тел. 022/2436-146

Наставник предметне наставе - 
машинство

са 93% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер: 
дипломирани инжењер машинства, професор 
машинства, мастер инжењер машинства, прет-
ходно завршене студије првог степена - основне 
академске студије у области машинства.

Наставник предметне наставе - 
електротехника

са 80% радног времена

УСЛОВИ: дипл. инжењер електротехнике, дипл. 
инжењер електронике, професор електротехни-
ке, дипл. инжењер електротехнике и рачунар-
ства, дипл. инжењер електротехнике смер елек-
троника и телекомуникације, дипл. инжењер 
електротехнике, смер електроника и рачунар-
ска техника, дипл. инж. електротехнике смер 
енергетски, дипл. инж. електротехнике, смер 
процесне аутоматике, дипл. инжењер електро-
технике сви смерови енергетског одсека, дипл. 
инж. електротехнике, смер индустријске енер-
гетике, мастер инжењер електротехнике, елек-
тротехнике и рачунарства, претходно завршене 
основне академске студије у области електро-
технике и рачунарства.

Наставник математике
са 65% радног времена

УСЛОВИ: 1. професор математике; 2. дипломира-
ни математичар; 3. дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; 4. дипломира-
ни математичар за рачунарство и информатику; 
5. дипломирани математичар-информатичар; 6. 
дипломирани математичар-професор математи-
ке; 7. дипломирани математичар за матемамти-
ку економије; 8. професор математике-теоријско 
усмерење; 9. професор математике-теоријски 
смер; 10. професор матемамтике и рачунарства; 
11. професор информатике-матемамтике; 12. 
професор хемије-математике; 13. професор гео-
графије-математике, 14. професор физике-мате-
матике; 15. професор биологије-математике; 16. 
дипломирани математичар-астроном; 17. дипло-
мирани математичар-теоријскаа математика; 18. 
дипломирани математичар-примењена матема-
тика; 19. дипломирани математичар-математика 
финансија; 20. дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом основи геометрије) 
21. дипломирани информатичар; 22. дипломира-
ни професор математике-мастер; 23. дипломи-
рани математичар-мастер; 24. мастер матемти-
чар; 25. мастер професор математике. Лице из 
тачке 13) овог члана које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програ-
мима Математика или Примењена математика 
(са положеним испитом из предмета Геометрија 
или основи геометрије). Наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада из предмета матема-
тика у подручју Економија, право и администра-
ција може да изводи. 

Референт за финасијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: образовање у складу са важећим Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у школи, завршен 4. степен стручне 
спреме, стечен након завршене средње еко-
номске школе. 
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Наука и образовање

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања

са 50% радног времена

УСЛОВИ: образовање у складу са важећим Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у школи, завршен 4. степен стручне 
спреме, стечен након завршене електро или 
машинске школе. 

ОСТАЛО: да је држављанин Републике Србије, 
да је пунолетно лице, да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима - за наставнике и стручне сарадни-
ке, да има одговарајуће образовање, прописану 
стручну спрему, да није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 
три месеца, затвора и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање, и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита. Није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајњу од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за коју није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторни 
понашање или давање мита, за кривично дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни да поднесу: кратку био-
графију, попуњен формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања дос-
тупан, на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, уверење да лице није кажњавано или 
осуђивано (не старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених. Кандидат мора да има 
доказ о завршеној школи на српском наставном 
језику. Кандидати достављају потребну докумен-
тацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”, лично или на адре-
су: Техничка школа „Миленко Веркић Неша”, 
Школска 8а, са назнаком „Пријава на конкурс”. 
Телефон за информације: 022/2436-146. Одлуку 
о о избору кандидата донеће конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима у Националну службу за 
запошљавање у Сремској Митровици. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Одлука о избору кандидата ће бити донета у 
законском року. 

ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ” 
22400 Рума, Главна 177

тел. 022/478-966 

Наставник разредне наставе

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника 
треба да испуњава услове из члана 139. Закона, 
и то: 1. да има одговарајуће образовање - под 
одговарајућим образовањем сматра се високо 
образовање стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 

студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинује 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошкоих наука, 
при чему ово лице мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
трембра 2005. године. Врста образовања про-
писана је Правилником о врсти и степену стру-
чне спреме 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); 2. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. 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, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. 

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат за радно место чистачице 
треба да испуњава услове из члана 139. Зако-
на, и то: 1. да има одговарајуће образовање 
(минимум први степен стручне спреме); 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. 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, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије. 5. да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: 1. испуњеност услова у погледу врсте 
и степена стручне спреме доказује се уверењем/
дипломом о звању и степену стручне спреме 
(оригинал или оверена копија); 2. уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); 3. извод 
из матичне књиге рођених; 4. уверење из каз-
нене евиденције МУП-а да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 

и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месе-
ци); 5. пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор дужни су да пре закљу-
чења уговора о раду доставе уверење о психич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима. Рок за пријављивање на конкурс 
је осам (8) дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Сва потребна оба-
вештења могу се добити од секретара школе на 
тел. 022/478-966. Пријаве са потребном докумен-
тацијом о испуњености услова подносе се лично 
или на адресу ОШ „Змај Јова Јовановић” Рума, 
Главна 177, са назнаком „За конкурс”. 

ОШ „МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ ФЕЋКО”
22420 Платичево, Лале Јанића 3

тел./факс: 022/2451-263

Наставник немачког језика
са 89% радног времена

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник биологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће високо образо-
вање у складу са чл. 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и чл. 3. Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020); 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик. 
Кандидат по конкурсу је у обавези да приложи 
следећа документа, у оригиналу или овереној 
копији не старијој од шест месеци: 1. попуњен 
пријавни формулар (одштампан са интернет 
странице Министарства просвете); 2. диплома 
о стеченом одговарајућем високом образовању; 
3. доказ о неосуђиваности за кривична дела 
из чл. 139. став 1. тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања; 4. уверење 
о држављанству Републике Србије; 5. доказ о 
познавању српског језика - подноси само кан-
дидат који није стекао образовање на српском 
језику. Доказ о физичкој, психичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за достављање пријава 
износи 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”. Неблаговремене или непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Контакт 
за додатне информације: Владимир Марковић. 

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
22427 Хртковци, Школска 5

тел. 022/455-038

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има: 1. завршено основ-
но образовање; 2. психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма 3. није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породи-
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ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолелтног лица, за кривична 
дела примања или давања мита, за кривична 
дела из групе деле против полних слобода, 
против правног саобраћаја и против човечности 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. има држављан-
ство РС, 5. зна српски језик на којем се оства-
рује васпитно-образовни рад. 

Наставник руског језика
са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање на основу 
члана 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/ 2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020), 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1. тач-
ка 1) подтачка (2) овог члана мора имати завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета и члана 3. става 1. тач-
ка 3. подтачка 3) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („ Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и 
то: професор, односно дипломирани филолог 
за руски језик и књижевност, мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/профил 
руски језик), мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет/
профил руски језик) мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм Језик, књи-
жевност и култура); мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет); 2. уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. 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, 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 делапро-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
ченукривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. има држављанство РС; 5. зна срп-
ски језик и језик на коме остварује васпитно-об-
разовни рад. 

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање на основу 
члана 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/ 2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020), 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 

одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1. тач-
ка 1) подтачка (2) овог члана мора имати завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета и члана 3. става 1. тач-
ка 3. подтачка 3) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и 
то: професор физичког васпитања, професор 
физичке културе, дипломирани педагог физичке 
културе, професор физичког васпитања- дипло-
мирани тренер са назнаком спортске гране, 
професор физичког васпитања - дипломира-
ни организатор спортске рекреације, професор 
физичког васпитања - дипломирани кинезите-
рапеут, дипломирани професор физичког вас-
питања и спорта, мастер професор физичког 
васпитања и спорта, мастер професор физичког 
васпитања и кинезитерапије, професор физич-
ког васпитања и спорта, мастер физичког вас-
питања и спорта; професор спорта и физичког 
васпитања; професор спорта и физичке култу-
ре; мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет); 2. уверење да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних делапротив полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изреченукривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
РС; 5. зна српски језик и језик на коме остварује 
васпитно-образовни рад. 

Наставник историје
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање на основу 
члана 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/ 2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020), 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије специјалистич-
ке 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 сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
имати завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета и члана 3. 
става 1. тачка 3. подтачка 3) Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них 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 историје, 
професор историје и географије, дипломира-
ни историчар, мастер историчар, дипломирани 
историчар - мастер, мастер професор предметне 
наставе; 2. уверење да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних делапротив полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изреченукривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. има држављан-
ство РС; 5. зна српски језик и језик на коме ост-
варује васпитно-образовни рад. 

ОСТАЛО: Све пријаве са приложеном доку-
ментацијом доставити на адресу школе, лич-
но или поштом - Школска 5, Хртковци. Оглас 
је отворен 15 дана од дана објављивања у 
листу „Послови”. тел. 022/455-038. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом, достављају установи. Пријав-
ни формулар и потребну документацију послати 
на наведену адресу са назнаком „За конкурс”. 
Кандидат у пријави на конкурс подноси следећа 
документа: пријавни формулар, доказ о неос-
уђиваности, оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), оверена фотокопија 
дипломе/уверења о степену стручне спреме. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ УЧА”

22310 Шимановци, Трг Светог Николаја 18
тел. 022/480-235

1. Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи у Шимановцима 

(4 извршиоца); за рад у подручној 
школи у Карловчићу (1 извршилац); 

за рад у подручној школи у Сремским 
Михаљевцима (1 извршилац) 

6 извршилаца

2. Наставник математике 
за рад у подручним школама: у Дечу 

(1 извршилац) и у Карловчићу (1 
извршилац) 
2 извршиоца

3. Наставник енглеског језика
за рад у подручној школи у Карловчићу

4. Наставник руског језика
са 67% радног времена, за рад у 
подручној школи у Карловчићу

5. Домар/мајстор одржавања
2 извршиоца

6. Чистачица 
за рад у матичној школи у Шимановцима 

(2 извршиоца); за рад у подручној 
школи у Карловчићу (1 извршилац)

3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за све кандидате: 1. да 
има држављанство Републике Србије; 2. да има 
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психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да има одгова-
рајуће образовање, стручну спрему у складу са 
чл. 139, 140 и чл. 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у Основној школи („Сл. гласник РС” - 
Просветни гласник, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019 (за тачку 1-4) као и Правилником о 
организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Душан Јерковић Уча” Шимановци (тачке 5 и 6); 
4. да лице није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5. зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

Посебни услови: наставник разредне наставе: 
професор разредне наставе, професор педаго-
гије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом 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 математи-
ке: професор математике, дипломирани матема-
тичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани матема-
тичар за рачунарство и информатику, дипломи-
рани математичар - информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани мате-
матичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани мате-
матичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор мате-
матике и физике, мастер професор математи-
ке и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математи-
ке-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичар - професор мате-
матике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом Основи геометрије), 
професор хемије - математике, професор геогра-
фије - математике, професор физике - матема-
тике, професор биологије - математике, профе-
сор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани мате-
матичар и информатичар, дипломирани матема-
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 математи-
ке или примењене математике (са положеним 
испитом из предмета геометрија или основи гео-
метрије) или двопредметне наставе математике 
и физике односно математике и информатике. 
Наставник енглеског језика: професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност, дипломирани професор енглеског јези-
ка и књижевности, мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил енглески 
језик), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/профил 

енглески језик), дипломирани филолог англиста 
- мастер, мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм Језик, књижевност и култу-
ра); мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет). Наставник руског језика: професор, 
односно дипломирани филолог за руски језик и 
књижевност, мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил руски језик), мастер 
професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет/профил руски језик); 
мастер професор слависта - руски језик и књи-
жевност; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет). Домар/мајстор одржавања: III 
или IV степен стручне спреме: - електро, сто-
ларске или машинске струке, положен испит за 
руковање котловским постројењима. Чистачица: 
завршена основна школа. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да поднесу: кратку био-
графију; попуњен формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања дос-
тупан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду; - оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; уверење да лице није 
кажњавано или осуђивано (из МУП-а или ПУ), 
не старије од 6 месеци, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених; доказ о знању српског јези-
ка (диплома издата на српском језику, која је 
приложена као доказ о завршеној одговарајућој 
стучној спреми, сматра се доказом о знању срп-
ског језика). Кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”, лично или на 
адресу: Основна школа „Душан Јерковић Уча” 
Шимановци, Трг Светог Николаја 18, са назна-
ком „Пријава на конкурс”. Телефон за инфор-
мације: 022/480-235. Одлуку о о избору канди-
дата донеће конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима у 
Националну службу за запошљавање у Сремској 
Митровици. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Одлука о избору канди-
дата ће бити донета у законском року.

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
22400 Рума, Главна 71

тел: 022/473-560

У вези са чл. 154. став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и 
Уредбом о примени рокова у управним ствари-
ма за време ванредног стања („Сл. гласник РС” 
бр. 41/20 и 43/20) директор ОШ „Вељко Дуго-
шевић” из Руме доноси следеће обавештење. 
Рок за подношење пријава на Конкурс објављен 
у публикацији „Послови” бр. 872 од 11.03.2020. 
године (стр. 86) продужава се до 06. јуна 2020. 
године. Ближа обавештења се могу добити од 
секретара школе на тел: 022 /473-560

ОШ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН”
22 418 Ашања, Карађорђева 6

тел. 063/831-5468

Наставник физичког васпитања
норма 95% 

УСЛОВИ: поред општих за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 

13/17 - Одлука УС РС, 113/17 и 95/18 - аутен-
тично тумачење, кандидат треба да испуњава 
услове из члана 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) 
и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20). Врстом 
образовања по Правилнику о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи, подразумева се: професор 
физичког васпитања, професор физичке кул-
туре, дипломирани педагог физичке културе, 
професор физичког васпитања - дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране, професор 
физичког васпитања - дипл. организатор спорт-
ске рекреације, професор физичког васпитања 
- дипломирани кинезитерапеут, дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта, мастер 
професор физичког васпитања и спорта, мастер 
професор физичког васпитања и кинезитера-
пије, професор физичког васпитања и спорта, 
мастер физичког васпитања и спорта, професор 
спорта и физичког васпитања, професор спорта 
и физичке културе, мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет). Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, морају имати претходно 
завршене основне академске студије.

Наставник биологије
са 80% норме

УСЛОВИ: Поред општих за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - Одлука УС РС, 113/17 и 95/18 - Аутен-
тично тумачење, кандидат треба да испуњава 
услове из члана 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, и 6/20) 
и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20). Врстом 
образовања по Правилнику о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи, подразумева се: професор 
биологије; дипломирани биолог; дипломирани 
молекуларни биолог и физиолог; професор 
биологије и хемије; дипломирани биолог; смер 
заштите животне средине; дипломирани биолог 
- еколог; дипломирани професор биологије и 
хемије; професор биологије - географије; про-
фесор биологије - хемије; професор биологије 
- физике; професор биологије - информатике; 
професор биологије - математике; дипломира-
ни професор биологије - мастер; дипломирани 
биолог - мастер; дипломирани професор био-
логије - хемије, мастер; дипломирани професор 
биологије - географије, мастер; дипломирани 
молекуларни биолог - мастер; дипломирани 
биолог заштите животне средине; мастер био-
лог; мастер професор биологије; мастер профе-
сор биологије и географије; мастер професор 
биологије и хемије; мастер професор предмет-
не наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно заврше-
не основне академске студије биологије.

Наставник историје

УСЛОВИ: Поред општих за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
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13/17 - Одлука УС РС, 113/17 и 95/18 - Аутен-
тично тумачење), Кандидат треба да испуњава 
услове из члана 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, и 6/20) 
и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20). Врстом 
образовања по Правилнику о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, подразумева се: профе-
сор историје; професор историје и географије; 
дипломирани историчар; мастер историчар; 
дипломирани историчар - мастер; мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани 
- мастер треба да имају завршене основне ака-
демске студије историје.

Наставник српског језика и 
књижевности

94% норме

УСЛОВИ: Поред општих за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - Одлука УС РС, 113/17 и 95/18 - Аутен-
тично тумачење), кандидат треба да испуњава 
услове из члана 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) 
и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20). Врстом образо-
вања по Правилнику о врсти и степену струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи, подразумева се: професор срп-
ског језика и књижевности; професор српског 
језика и књижевности са општом лингвистиком; 
професор српске књижевности и језика; про-
фесор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицим; дипломи-
рани филолог српске књижевности са јужнос-
ловенским књижевностима; професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност; професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску 
књижевности српскохрватски језик; професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике; 
професор за српскохрватски језик са јужносло-
венским језицима; професор српскохрватског 
језика са источним и западним словенским јези-
цима; професор српскохрватског језика и југо-
словенске књижевности за наставу у школама 
у којима се образовно-васпитни рад изводи на 
мађарском, односно русинском или румунском 
језик; професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску и општу књижевност; про-
фесор 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 српског језика и српске књи-
жевност; дипломирани компаратиста; мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Срп-
ска књижевност и језик са компаратистиком); 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски 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 филологија (срп-
ски језик и књижевност), Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност; Компаративна књижевност са тео-
ријом књижевности); професор српскохрват-
ског језика и књижевности; мастер филолог из 
области филолошких наука; професор југосло-
венске књижевности и српског језика; мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет).

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: Поред општих за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 
13/17 - Одлука УС РС, 113/17 и 95/18 - Аутен-
тично тумачење), кандидат треба да испуњава 
услове из члана 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) 
и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20). Врстом 
образовања по Правилнику о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, подразумева се: профе-
сор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност, дипломирани профе-
сор енглеског језика и књижевности, мастер 
филолог (студијски програм или главни пред-
мет / профил енглески језик), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет / профил енглески језик), 
дипломирани филолог англиста - мастер; мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм Језик, књижевност и култура); мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет).

Наставник музичке културе
75% норме

УСЛОВИ: Поред општих за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - Одлука УС РС, 113/17 и 95/18 - Аутен-
тично тумачење), кандидат треба да испуњава 
услове из члана 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) 
и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20). Врстом 
образовања по Правилнику о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи, подразумева се: академ-
ски музичар; дипломирани музичар; музички 
педагог; дипломирани музички педагог; дипло-
мирани музичар - композитор; дипломирани 
композитор; дипломирани музичар - дириген; 
дипломирани музичар - музиколог; дипломира-
ни музиколог; дипломирани диригент, дипло-
мирани музичар - акордеониста; дипломирани 
музичар - гитариста; дипломирани музичар - 
соло певач; дипломирани професор солфеђа и 
музичке културе; дипломирани етномузиколог; 
дипломирани музичар - пијаниста; дипломира-
ни музичар - чембалиста; дипломирани музи-
чар - оргуљаш; дипломирани музичар - хар-
фиста; дипломирани музичар - перкусиониста; 

дипломирани музичар - виолиниста; дипломи-
рани музичар - виолист; дипломирани музичар 
- виолончелиста; дипломирани музичар - кон-
трабасист; дипломирани музичар - флаутиста; 
дипломирани музичар - обоиста; дипломирани 
музичар - кларинетист; дипломирани музичар 
- фаготиста; дипломирани музичар - хорнист; 
дипломирани музичар - трубач; дипломирани 
музичар - тромбониста; дипломирани музичар 
- тубиста; професор црквене музике и појања; 
дипломирани музичар - саксофониста; профе-
сор солфеђа и музичке културе; дипломира-
ни музичар - педагог; дипломирани музичар 
- бајанист; дипломирани музичар за медијску 
област; професор музичког васпитањ; дипло-
мирани музичар - педагог; дипломирани флау-
тиста; дипломирани црквени музичар (педагог, 
појац и диригент хора; мастер теоретичар умет-
ности(професионални статус: музички педагог); 
етномузиколог, музиколог или музички теорети-
чар); мастер музички уметник (сви професио-
нални статуси); мастер композитор; професор 
музичке културе; дипломирани трубач; дипло-
мирани клавириста; мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет).

Наставник математике 
са по 89% норме

3 извршиоца 

УСЛОВИ: Поред општих за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - Одлука УС РС, 113/17 и 95/18 - Аутен-
тично тумачење), кандидат треба да испуњава 
услове из члана 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) 
и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20). Врстом 
образовања по Правилнику о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, подразумева се: про-
фесор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене, дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар - информатичар, професор мате-
матике и рачунарства, дипломирани мате-
матичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани мате-
матичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар; мастер математичар; мастер 
професор математике, мастер професор мате-
матике и физике; мастер професор математи-
ке и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математи-
ке-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичар - професор мате-
матике, дипломирани математичар - теоријска 
математика; дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом Основи геометрије), 
професор хемије - математике, професор гео-
графије - математике, професор физике - мате-
матике, професор биологије - математике, 
професор математике - теоријско усмерење, 
професор математике - теоријски смер, дипло-
мирани математичар и информатичар; дипло-
мирани математичар - механичар; мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
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Наука и образовање

академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима из 
области математике или примењене математи-
ке (са положеним испитом из предмета.

Наставник физике
90% норме

УСЛОВИ: Поред општих за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду, „Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - Одлука УС РС, 113/17 и 95/18 - Аутен-
тично тумачење, кандидат треба да испуњава 
услове из члана 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) 
и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20). Врстом 
образовања по Правилнику о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, подразумева се: профе-
сор физике, - дипломирани физичар; професор 
физике и хемије; дипломирани педагог за физи-
ку и хемију; професор физике и основе технике; 
дипломирани педагог за физику и основе тех-
нике; професор физике и математике; дипло-
мирани астрофизичар; дипломирани физичар 
за примењену физику и информатику; профе-
сор физике и хемије за основну школу; профе-
сор физике и основа технике за основну школу; 
дипломирани физичар за примењену физику; 
професор физике за средњу школу; дипломира-
ни физичар истраживач; дипломирани професор 
физике и хемије за основну школу; дипломирани 
професор физике и основа технике за основну 
школу; дипломирани физичар за општу физи-
ку; дипломирани физичар за теоријску иекс-
перименталну физику, дипломирани педагог 
за физику и општетехничко образовање ОТО; 
дипломирани астроном, смер астрофизика, про-
фесор физике-информатике; дипломирани физи-
чар-медицинска физика; дипломирани професор 
физике-мастер; дипломирани физичар-мастер; 
мастер физичар; мастер професор физике; мас-
тер професор физике и хемије; мастер професор 
физике и информатике; дипломирани физичар 
- мастер физике-метеорологије; дипломирани 
физичар - мастер физике-астрономије; дипло-
мирани физичар - мастер медицинске физике; 
дипломирани професор физике-хемије, мастер; 
дипломирани професор физике-информатике, 
масте; дипломирани физичар - професор физи-
ке - масте; дипломирани физичар - теоријска и 
експериментална физика - мастер; дипломира-
ни физичар - примењена и компјутерска физи-
ка - мастер; дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер; дипломирани 
физичар - професор физике и основа технике за 
основну школу - мастер; дипломирани физичар; 
професор физике и хемије за основну школу - 
мастер; мастер професор математике и физике; 
мастер професор информатике и физике; дипло-
мирани физичар - информатичар; мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима из области физике.

Наставник информатике и 
рачунарства

60% норме 

УСЛОВИ: Поред општих за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - Одлука УС РС, 113/17 и 95/18 - Аутен-

тично тумачење), кандидат треба да испуњава 
услове из члана 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и 
то: да има одговарајуће високо образовање, у 
складу са чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником 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, 11/19 и 2/20). Врстом образовања 
по Правилнику о врсти и степену стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, подразумева се: професор, односно 
дипломирани професор (са завршеним основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године у области 
информатике, математике, физике, електротех-
нике, машинства или техничког образовања); 
професор, односно дипломирани професор (са 
завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, двопредметне студије, где је један 
предмет обавезно информатика; дипломирани 
математичар, дипломирани физичар, дипломи-
рани информатичар (сви смерови и одсеци, са 
завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године); дипломирани инжењер (са завр-
шеним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не у области информатике, информационих тех-
нологија, организационих наука, електротехнике 
и рачунарске технике; дипломирани економиста 
(са завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године у области информатике); мастер 
професор у области информатике, математике, 
физике, електротехнике, машинства; мастер 
професор (двопредметне студије) где је један 
предмет обавезно информатика; мастер мате-
матичар, мастер физичар, мастер информати-
чар (свих смерова и одсека); мастер инжењер 
у области информатике, информационих техно-
логија, организационих наука, електротехнике 
или рачунарске технике; мастер економиста у 
области информатике; мастер дизајнер медија 
у образовању; мастер библиотекар-информа-
тичар; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из 
области информатике, информационих техноло-
гија, математике, физике, организиционих наука, 
електротехнике или рачунарске технике). Лица 
која су стекла академско звање мастер морају 
да имају у оквиру завршених основних академ-
ских студија положено најмање пет испита из 
информатичких предмета, од тога најмање један 
из области: Програмирање, и два предмета из 
једне или две следеће области: Математика или 
Теоријско рачунарство. Наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада из предмета Инфор-
матика и рачунарство може да изводи и лице 
које је на основним студијама у трајању од нај-
мање најмање четири године, по прописима које 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, савладало програм рачунар-
ства и информатике у трајању од најмање чети-
ри семестра.Уколико школа преузимањем или 
конкурсомне заснује радни однос са лицем које 
испуњава услове из ст. 1–3. ове тачке, наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада за 
предмет Информатика и рачунарство може да 
изводи и: - мастер учитељ, који је током студија 
остварио 90 ЕСПБ бодова из области информа-
тике и рачунарства; - лице које је стекло струч-
ни назив струковни специјалиста, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 7. 
октобра 2017. године, ако у оквиру завршених 

студија има положено најмање пет информатич-
ких предмета (од тога најмање један из области 
Програмирање и најмање два предмета из једне 
или две следеће области - Математика или Тео-
ријско рачунарство). Испуњеност услова из ове 
тачке утврђује министарство надлежно за посло-
ве образовања, на основу наставног плана и 
програма студија, односно студијског програма.

Стручни сарадник - педагог
50% норме

УСЛОВИ: Поред општих за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - Одлука УС РС, 113/17 и 95/18 - Аутен-
тично тумачење), кандидат треба да испуњава 
услове из члана 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и 
то: да има одговарајуће високо образовање, у 
складу са чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником 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, 11/19 и 2/20). Врстом образовања 
по Правилнику о врсти и степену стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној 
школи, подразумева се: 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 поседују најмање 
30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: поред општих за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - Одлука УС РС, 113/17 и 95/18 - Аутен-
тично тумачење), Кандидат треба да испуњава 
услове из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20). 
Кандидат за радно место шефа рачуноводства, 
потребно је да поседују образовање економске 
струке. Врста образовања прописана је Правил-
ником о организацији и систематизацији посло-
ва у школи. на основним студијама у обиму од 
180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; остали услови: најмање три године 
радног искуства на пословима шефа рачуно-
водства и познавање рада на рачунару

Административно-финансијски 
радник

УСЛОВИ: поред општих за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - Одлука УС РС, 113/17 и 95/18 - аутен-
тично тумачење), кандидат треба да испуњава 
услове из члана 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20). У 
радни однос на радно место административ-
но-финансијског радника, послове може да 
буде примљено лице са средњим образовањем, 
прописано Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у школи.

Чистачица
укупна норма 250%

3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. глас-
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ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - Олука УС РС, 113/17 и 95/18 - аутен-
тично тумачење), кандидат треба да испуњава 
услове из члана 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20). 
Да кандидат има одговарајуће основно образо-
вање, прописано Правилником о организацији 
и систематизацији послова у школи.

ОСТАЛО: 1. да кандидати имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 2. да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривична дела: за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породоци, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће; - за кривична дела 
примање или давање мита; - за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и притив човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривчну 
санкцију и да за њих није, у складу са законм, 
утврђено дискириматорно понашањ, не ста-
рије од шест месеци; 3. да имају држављанство 
Републике Србије; 4. да знају језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад (уколи-
ко кандидат није стекао образовање на српс-
ком језику, у обавези је да достави доказ да 
је положио српски језик по програму одгова-
рајуће високошколске установе). Уз пријаву, 
кандидати прилажу и следећу документацију: 
1. одштампан и попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; 2. кратка лична и радна биографија са 
адресом и контакт телефоном, својеручно поти-
сана, 3. оригинал или оверен препис дипломе о 
завршеном одговарајућем образовању (дипло-
ма о високој школској спреми - лица која су 
стекла академско звање мастер, достављају 
и диплому о завршеним основним студијама 
првог степена на студијском програму за одго-
варајући предмет; 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија од стране 
надлежног органа - не старија од 6 месеци); 
5. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија од стране надлежног 
органа); 6. уверење о неосуђиваности (уве-
рење из казнене евиденције МУП-а, не старије 
од шест месеци). Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. Лекарско уверење подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве са 
доказима о испуњености услова достављају се 
путем поште или лично на адресу: ОШ „Душан 
Вукасовић Диоген”, Карађорђева бр.6., 22 418 
Ашања. Ближа обавештења се могу добити од 
секретара школе на тел. 063/831-5468.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”

22410 Пећинци, Школска 8
тел. 022/2436-166

1) Наставник математике

2) Наставник математике
са 50% радног времена

3) Наставник историје

4) Наставник немачког језика

5) Наставника немачког језика
са 79% радног времена, за рад у 

подручном одељењу школе у Доњем 
Товарнику, као и у матичној школи у 

Пећинцима

6) Наставника разредне наставе
за рад у подручном одељењу школе 
у Огару - један извршилац; за рад у 

подручном одељењу школе у Доњем 
Товарнику - три извршиоца; - за рад у 

подручном одељењу школе у Брестачу - 
два извршиоца
6 извршилаца

7) Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена

8) Наставник енглеског језика
са 50% радног времена

9) Стручни сарадник дефектолог - 
специјални педагоги
са 50% радног времена

10) Чистачица

11) Чистачица
за рад у подручном одељењу школе у 

Доњем Товарнику
2 извршиоца

12) Чистачица
за рад у подручном одељењу школе у 

Суботишту

УСЛОВИ: општи услови за све кандидате: 1.да 
има одговарајуће образовање, и то: за послове 
наставника и стручног сарадника - тачке 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 и 9 треба да испуњава услове у 
складу са чл. 139, 140, 141. став 7 и чл. 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
Основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 
5.8.2019. године, а за радно место чистачице, 
мора да има завршену основну школу. 2. да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра 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 
којем остварује образовно-васпитни рад; Дока-
зи о испуњености услова из става 1. тачка 1), 
3)-5/члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Чланом 140. став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, прописано је 
да наставник, васпитач и стручни сарадник јес-
те 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 педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена који комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године Лице из става 1, тачка 1) подтачка 2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Чланом 142. став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања, прописано је образо-
вање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, 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 пре-
носа бодова. Образовање из става 1. овог чла-
на, наставник, васпитач и стручни сарадник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Сматра 
се да наставник, васпитач и стручни сарадник 
који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образо-
вање из става 1. овог члана Закона. Посебни 
услови: Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној 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 11/19), про-
писани су степен и врста образовања за 
извођење наставе и других облика образов-
но-васпитног рада на радном месту: Наставник 
историје: професор историје, професор исто-
рије и географије, дипломирани историчар, 
мастер историчар, дипломирани историчар - 
мастер, мастер професор предметне наставе. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани - мастер треба да имају 
завршене основне академске студије историје. 
Наставник немачког језика: професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик и књи-
жевност, мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик), 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет/профил 
немачки језик), мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм Језик, књижев-
ност и култура); мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет). Наставник разредне 
наставе:- професор разредне наставе, - профе-
сор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком 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 
физичког васпитања- професор физичког вас-
питања, - професор физичке културе, - дипло-
мирани педагог физичке културе, - професор 
физичког васпитања - дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране, - професор физичког 
васпитања - дипломирани организатор спортске 
рекреације, - професор физичког васпитања - 
дипломирани кинезитерапеут, - дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта, - мас-
тер професор физичког васпитања и спорта, - 
мастер професор физичког васпитања и кине-
зитерапије, - професор физичког васпитања и 
спорта, - мастер физичког васпитања и спорта, 
професор спорта и физичког васпитања, - про-
фесор спорта и физичке културе, - мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет). Настав-
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ник енглеског језика- професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност, - дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности, - мастер филолог (сту-
дијски програм или главни предмет/профил 
енглески језик), - мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик), - дипломира-
ни филолог англиста - мастер, - мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
Језик, књижевност и култура);- мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет). Стручни 
сарадник дефектолог - специјални педагог- 
дипломирани специјални педагог, - професор, 
односно дипломирани дефектолог за друштвену 
самозаштиту и ресоцијализацију лица са поре-
мећајима у друштвеном понашању, - мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Превен-
ција и третман поремећаја понашања, - дипло-
мирани дефектолог - мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски 
програм Превенција и третман поремећаја 
понашања, мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм за специјалног едукатора, - 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм за специјалног едукатора; Чис-
тачица- Правилником о организацији и система-
тизацији послова и радних задатака школе за 
радно место чистачице, потребна је завршена 
основна школа.Остало: Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром доставља школи. Кандидат уз пријаву тре-
ба да достави: кратку биографију, доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оверену 
фотокопију дипломе), да је држављанин Репу-
блике Србије (уверење о држављанству РС - 
оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них; доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за 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 обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење из 
МУП-а, не старије од шест месеци); доказ да 
зна српски језик (диплома издата и стечена на 
српском језику или уверење одговарајуће висо-
кошколске установе да је лице положило испит 
из српског језика, оригинал или оверена фото-
копија). Напомена: доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Школа није у обавези да враћа 
конкурсну документацију. Кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од осам 
дана од дана објављивања Конкурса у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање, лично или на адресу: Основна школа 
„Слободан Бајић Паја” Пећинци, 22410, Школ-
ска 8, са назнаком „Пријава на конкурс”. Ближе 
информације о јавном конкурсу, могу се добити 
на телефон: 022/2436-166. Одлуку о избору 
кандидата, донеће Конкурсна комисија, коју 
именује директор Школе. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, биће упућени на психо-

лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима у Националну службу за запошља-
вање у Сремској Митровици, применом стан-
дардизованих поступака. Пријава на конкурс 
обавезно садржи податке о радном месту на 
које кандидат конкурише и податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта односно 
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса 
електронске поште, ако је кандидат поседује). 
Одлука о избору кандидата ће бити донета у 
законском року.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ТРИВА ВИТАСОВИЋ ЛЕБАРНИК”

22221 Лаћарак, 1. новембра 221

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 
6/2020) и то: да има одговарајуће образовање, 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело из члана 139. став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови у погледу образо-
вања за радно место чистачица: Кандидат тре-
ба да испуњава услове прописане чл. 139. Став 
1 тачка 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и члана 27. Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Трива Витасовић 
Лебарник” Лаћарак и то: завршена основна 
школа - први степен стручне спреме. Докази за 
радно место - чистачица: оверена фотокопија 
сведочанства о завршеној основној школи, уве-
рење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверену фотокопију); доказ о знању 
српског језика доставља се само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику; доказ да кандидат није осуђиван, пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторско понашање, 
(оригинал или оверена фотокопија, прибавља 
кандидат од надлежне Полицијске управе). 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете науке и 
технолошког развоја Републике Србије www.
mpn.gov.rs и уз одштампан и попуњен пријав-
ни формулар достављају школи наведене дока-
зе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве се достављају у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурсну комисију - 
не отварати” уз обавезну ознаку за које радно 
место се конкурише, на адресу: Основна школа 
„Трива Витасовић Лебарник”, 22221 Лаћарак, 
1. новембра 221. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

СУБОТИЦА

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

Наставник разредне наставе
за рад у одељењима на српском језику

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање, професор разред-
не наставе, професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, мастер учи-
тељ, дипломирани учитељ - мастер, професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу. 

Наставник немачког језика
за рад у одељењима на мађарском 

језику са 70% радног времена и за рад 
у одељењима на српском језику са 30% 

радног времена

УСЛОВИ: високо образовање, професор, однос-
но дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевност, мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет/профил немачки 
језик), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/про-
фил немачки језик) мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм Језик, књи-
жевност и култура), мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
предмет немачки језик). 

Наставник математике
за рад у одељењима на српском језику

2 извршиоца

Наставник математике
са 88% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском језику

УСЛОВИ: високо образовање, професор мате-
матике, дипломирани математичар, дипломи-
рани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику, дипломирани мате-
матичар-информатичар, професор математике 
и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информати-
ке-математике, дипломирани математичар-ас-
троном, дипломирани математичар-примењена 
математика, дипломирани математичар-матема-
тика финансија (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани информатичар, мас-
тер математичар, мастер професор математике, 
мастер професор математике и физике, мастер 
професор математике и информатике, мастер 
професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани 
професор математике - мастер, дипломирани 
математичар - мастер, дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математи-
чар-професор математике, дипломирани мате-
матичар-теоријска математика, дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математи-
чар - професор математике, дипломирани мате-
матичар - теоријска математика, дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије), професор хемије-математи-
ке, професор географије - математике, профе-
сор физике - математике, професор биологије 
- математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информа-
тичар, дипломирани математичар - механичар, 
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мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани - мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике. 

Наставник физике
са 30% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском језику

УСЛОВИ: високо образовање, професор физи-
ке, дипломирани физичар, професор физи-
ке и хемије, дипломирани педагог за физику 
и хемију, професор физике и основе технике, 
дипломирани педагог за физику и основе тех-
нике, професор физике и математике, дипломи-
рани астрофизичар, дипломирани физичар за 
примењену физику и информатику, професор 
физике и хемије за основну школу, професор 
физике и основа технике за основну школу, 
дипломирани физичар за примењену физику, 
професор физике за средњу школу, дипломира-
ни физичар истраживач, дипломирани профе-
сор физике и хемије за основну школу, дипло-
мирани професор физике и основа технике за 
основну школу, дипломирани физичар за општу 
физику, дипломирани физичар за теоријску и 
експерименталну физику, дипломирани педагог 
за физику и општетехничко образовање ОТО, 
дипломирани астроном, смер астрофизика, 
професор физике-информатике, дипломира-
ни физичар-медицинска физика, дипломирани 
професор физике-мастер, дипломирани физи-
чар-мастер, мастер физичар, мастер професор 
физике, мастер професор физике и хемије, мас-
тер професор физике и информатике, дипломи-
рани физичар - мастер физике - метеорологије, 
дипломирани физичар - мастер физике - астро-
номије, дипломирани физичар - мастер меди-
цинске физике, дипломирани професор физи-
ке - хемије, мастер, дипломирани професор 
физике - информатике, мастер, дипломирани 
физичар - професор физике - мастер, дипло-
мирани физичар - теоријска и експеримен-
тална физика - мастер, дипломирани физичар 
- примењена и компјутерска физика - мастер, 
дипломирани физичар - примењена физика и 
информатика - мастер, дипломирани физичар - 
професор физике и основа технике за основну 
школу - мастер, дипломирани физичар - профе-
сор физике и хемије за основну школу - мастер; 
мастер професор математике и физике; мастер 
професор информатике и физике; дипломира-
ни физичар - информатичар; мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер морају имати претходно завр-
шене основне академске студије на студијским 
програмима из области физике. 

Наставник хемије
са 20% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском језику

УСЛОВИ: високо образовање, дипломирани 
хемичар, професор хемије, професор хемије и 
физике, професор хемије и биологије, дипло-
мирани хемичар опште хемије, дипломирани 
хемичар за истраживање и развој, дипломи-
рани физикохемичар, дипломирани хемичар 
- смер хемијско инжењерство, професор био-
логије и хемије, професор физике и хемије за 
основну школу, дипломирани професор био-
логије и хемије, дипломирани хемичар - про-
фесор хемије, дипломирани професор хемије 
- мастер, професор физике - хемије, профе-
сор географије - хемије, професор биоло-
гије - хемије, дипломирани професор физике 
- хемије, мастер, дипломирани професор био-
логије - хемије, мастер, дипломирани педагог 

за физику и хемију, дипломирани физичар - 
професор физике и хемије за основну школу 
- мастер, дипломирани хемичар - мастер, мас-
тер професор хемије, мастер хемичар, мастер 
професор физике и хемије, мастер професор 
биологије и хемије, мастер физикохемичар, 
дипломирани инжењер хемије аналитичког 
смера, мастер професор предметне наставе, 
дипломирани хемичар - инжењер за контролу 
квалитета и менаџмент животне средине. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске 
студије хемије. 

Библиотекар
на српском језику

УСЛОВИ: високо образовање, дипломира-
ни библиотекар - информатичар, професор, 
односно дипломирани филолог језика и књи-
жевности, професор, односно дипломирани 
филолог за општу књижевност са теоријом 
књижевности, професор разредне наставе, 
професор језика и књижевности, односно књи-
жевности и језика - смер за библиотекарство, 
професор, односно дипломирани филолог књи-
жевности и језика, професор српскохрватског 
језика и југословенске књижевности, профе-
сор српског језика и књижевности, професор 
српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу, професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и срп-
скохрватски језик, професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижевност 
и општу књижевност, мастер библиотекар - 
информатичар, мастер филолог (главни пред-
мет/профил библиотекарство и информатика), 
мастер професор језика и књижевности (главни 
предмет/профил библиотекарство и информа-
тика), професор југословенских књижевности, 
дипломирани компаративиста и библиотекар. 

ОСТАЛО: У радни однос за наведена рад-
на места може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће 
образовање, и то: 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 пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степене из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, 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 најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета, поседовање дозволе за рад (лиценце) 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из тачке 1) -2) и 4) -6) сас-

тавни су део пријаве на конкурс и подносе се 
у виду оверених фотокопија, а доказ из тачке 
3) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се преузима на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. Одштампан форму-
лар са документацијом из тачке 1) -2) и 4) -6) 
кандидати достављају школи у року од осам (8) 
дана од дана објављивања конкурса, на адре-
су: ОШ „Вук Караџић” Бајмок, Трг маршала Тита 
1, 24210 Бајмок. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за запо-
шљавање применом стандардизованих посту-
пака. Решење о избору кандидата донеће кон-
курсна комисија, у року од осма дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. 

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

Чистач
5 извршилаца

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту чистач 
може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: да има одговарајуће образо-
вање, и то: основно образовање, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да 
има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик. 

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тач-
ке 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс 
и подносе се у виду оверених фотокопија, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се преузима на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије. 
Одштампан формулар са документацијом из 
тачака 1), 3)-5) кандидати достављају школи 
у року од осам (8) дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу: ОШ „Вук Караџић” Бајмок, 
Трг маршала Тита 1, 24210 Бајмок. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Решење о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија, у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Наука и образовање

МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3

Наставник клавира
5 извршилаца

Наставник гитаре
2 извршиоца

Наставник удараљки

Наставник саксофона

Наставник џез клавира

Наставник солфеђа
3 извршиоца

Наставник солфеђа
са 55% радног времена

Наставник хармонике

Наставник хорне
са 60% радног времена

Наставник трубе
на мађарском наставном језику,  

са 80% радног времена

Наставник корепетитор
са 60% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена

Наставник кларинета
на мађарском наставном језику

Наставник контрабаса
са 92% радног времена

Наставник традиционалног певања
на мађарском наставном језику,  

са 50% радног времена

Наставник информатике
са 50% радног времена

Наставник информатике
на мађарском наставном језику,  

са 50% радног времена

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат 
треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање. Сходно члану 140. 
ЗОСОВ, наставник, васпитач и стручни сарад-
ник јесте лице које је стекло одговарајуће висо-
ко образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године, и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука у ком случају кандидат мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмете, односно групу предмета; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
обавезно образовање лица из члана 140. овог 
закона је образовање из психолошких, педа-

гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најамње по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским 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. Програм за стицање образовања 
из става 1. овог члана остварује високошкол-
ска установа у оквиру акредитованог студијског 
програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима 
се уређује високо образовање. Сматра се да 
наставник, васпитач и стручни сарадник који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из 
става 1. овог члана закона. Врста образовања, 
односно потребно звање за радна места настав-
ника и наставника корепетитора наведена у 
овом конкурсу прописана је Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
срадника и помоћних наставника у стручним 
и уметничким школама у подручју рада култу-
ра, уметност и јавно информисање („Службени 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/2015, 
11/2016 и 2/2017) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника у основној музич-
кој школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020). 
Поред одговарајућег образовања, кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: да има 
психофизичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања 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 међународ-
ним 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, да зна српски језик и мађарски језик за 
радно место наставника трубе. Уз попуњен и 
одштампан пријавни формулар, кандидати тре-
ба да доставе: кратку биографију, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них на обрасцу са холограмом, извод из каз-
нене евиденције МУП-а РС који није старији од 
6 месеци као доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна 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 кри-
вично дело примања мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, доказ о одговарајућем образовању: 
уверење или диплому о стеченом образовању, 
доказ о знању српског језика, односно српског 
и мађарског језика (сведочанство или диплома 
о завршеној средњој, вишој или високој шко-
ли из које је видљиво да је кандидат стекао 
образовање на српском, односно мађарском 
језику, или уверење о положеном испиту из 
српског, односно мађарског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе), доказ 

да кандидат поседује знање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и из раз-
војно-педагошких предмета (потврда, уверење 
или диплома факултета/ одговарајуће високош-
колске установе, додатак дипломи из кога је 
видљиво да је кандидат положио одговарајуће 
испите или уверење о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу. Све наведене 
документе кандидат мора поднети у оригина-
лу или овереној фотокопији. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључивања уговора о раду. 

Чистачица

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат 
треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање: најмање основно 
образовање, односно завршена основна школа, 
да има психофизичку 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 родоскрљење, за кри-
вично дело примања мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републи-
ке Србије. Уз попуњен и одштампан пријав-
ни формулар, кандидати треба да доставе: 
кратку биографију, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених на обрасцу 
са холограмом, извод из казнене евиденције 
МУП-а РС који није старији од 6 месеци као 
доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, доказ 
о одговарајућем образовању: сведочанство о 
завршеној основној школи. Све наведене доку-
менте кандидат мора поднети у оригиналу или 
овереној фотокопији. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључивања уговора о раду. 

Клавирштимер

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат 
треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање: врста образовања 
за радно место клавирштимера прописана је 
Правилником о организацији и систематиза-
цији радних места у Музичкој школи Суботица, 
односно за ово радно место потребно је средње 
образовање да има психофизичку 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
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вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије. 

Административни радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат тре-
ба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање: врста образовања за радно 
место административног радника прописана је 
Правилником о организацији и систематиза-
цији радних места у Музичкој школи Суботица, 
односно за ово радно место потребно је средње 
образовање да има психофизичку 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије. 

Нототекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат 
треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање: врста образовања за 
радно место нототекара прописана је Правил-
ником о организацији и систематизацији рад-
них места у Музичкој школи Суботица, односно 
за ово радно место потребно је високо образо-
вање да има психофизичку и здравствену спо-
собност 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије. 

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријав-
ни формулар, кандидати треба да доставе: 
кратку биографију, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених на обрасцу 
са холограмом, извод из казнене евиденције 
МУП-а РС који није старији од 6 месеци као 
доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 

санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, доказ 
о одговарајућем образовању: диплому о завр-
шеној средњој школи. Све наведене документе 
кандидат мора поднети у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чивања уговора о раду. Конкурс за наведена 
радна места биће објављен у листу „Посло-
ви”, огласним новинама Националне службе 
за запошљавање. Кандидати треба да преузму 
формулар за пријаву на конкурс на интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја: www.mpntr.gov.rs. Кандида-
ти су дужни да попуне пријавни формулар, и 
да попуњен и одштампан пријавни формулар 
заједно са осталом потребном документацијом 
наведеном у овом конкурсу доставе школи, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве поднете по истеку овог рока су небла-
говремене и као такве неће бити узимане у раз-
матрање. Пријаве које не садрже сву потребну 
документацију наведену у овом конкурсу у ори-
гиналу или овереној фотокопији су непотпуне 
и као такве неће бити узимане у разматрање. 
Кадидати који буду изабрани у ужи избор, 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пријаве се могу 
предати лично у секретаријату установе радним 
данима од 08.00 до 14.00 часова или послати 
поштом на адресу установе: Музичка школа 
Суботица, Штросмајерова 3, 24000 Суботица. 
Телефон за информације је 024/525-672.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
24300 Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 10

Педагог
са непуним радним временом  

(50% норме), за рад на мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), студије у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године. Педагог је потребно да има једно од 
следећих звања: дипломирани педагог; про-
фесор педагогије; дипломирани школски пси-
холог - педагог, дипломирани педагог - мас-
тер; мастер педагог. Због рада са ученицима 
из одељења које наставу слушају на мађарс-
ком наставном језику, кандидат за радно место 
педагога мора да има доказ о завршеној школи 
на мађарском језику или да је положио испит 
из мађарског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе.

Педагог
са непуним радним временом  

(50% норме)

УСЛОВИ: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), студије у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године. Педагог је потребно да има једно од 
следећих звања: дипломирани педагог; профе-
сор педагогије; дипломирани школски психолог 
- педагог, дипломирани педагог-мастер; мастер 
педагог.

ОСТАЛО: за оба занимања: поред општих усло-
ва прописаних законом о раду, кандидат тре-
ба да испуњава услове прописане члановима 

139. Закона, и то: има одговарајуће образо-
вање (наведено горе), има психичку, физичку и 
здравствену способност, није осуђивано прав-
носнажном 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 при-
мање 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, има 
држављанство Републике Србије, зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно 
васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти требају да приложе: биографију, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству Републике Србије, 
лекарско уверење, којим се доказује психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
ученицима (доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду), доказ о неосуђива-
ности, сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/2018, 
10/2019) приликом подношења апликација 
на конкурс за пријем у радни однос у устано-
ви кандидат попуњава формулар за пријем у 
радни однос на званичној интернет страни-
ци Министарства и исти доставља установи. 
На основу члана 141. став 7. Закона, посло-
ве наставника или стручног сарадника, осим 
за ромски језик, може да обавља лице које је 
стекло средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образовно-вас-
питни рад или је положило испит из тог јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе. Пријаве на конкурс слати на адресу: 
Средња техничка школа, 24300 Бачка Топола, 
Трг Зорана Ђинђића 10, тел. 024/714-434 Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листи „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремено приспеле пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

ШАБАЦ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” ШАБАЦ 

Домар - мајстор одржавања
за рад у ОШ „Вук Караџић” Шабац и 
издвојеном одељењу у Мачванском 

Причиновићу

Обавештење о продужењу рока за подношење 
пријава на конкурс: На основу Инструкције 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Број: 610-00-326/2020-04 од 12. 05. 
2020. године, о конкурсима објављеним пре или 
у току ванредног стања и Допуне инструкције 
о конкурсима објављеним пре или у току ван-
редног стања, Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, број: 610-00-326/1/2020-
04 од 14. 5. 2020. године Основна школа „Вук 
Караџић” Шабац даје следеће обавештење: 
Продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс Основне школе „Вук Караџић” Шабац, 
објављен дана 18.3.2020. године у публика-
цији „Послови”, за пријем у радни однос на 
неодређено време, за радно место: Домар 
- мајстор одржавања са 100% радног време-
на, на неодређено време за рад у ОШ „Вук 
Караџић” Шабац у издвојеном одељењу у Мач-
ванском Причиновићу, један извршилац. Рок за 
подношење пријава на конкурс продужава се 
30 дана од дана престанка ванредног стања, 
односно до 6. јуна 2020. године, ког датума 
истиче рок за пријаву на конкурс. 
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СРЕДЊА ШКОЛА КОЦЕЉЕВА
15220 Коцељева, Доситејева 1

Професор математике

Професор математике
са 50% радног времена

Професор српског језика и 
књижевности

Професор хемије

Професор пољопривредне групе 
предмета

Стручни сарадник - психолог

Професор информатике
са 80% радног времена

Професор физчког васпитања
са 80% радног времена

Професор српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у 
Средњој школи. 

Домар - ложач

УСЛОВИ: Кандидат треба да има трећи или чет-
врти степен школске спреме било ког занимања 
и положен курс за руковаоца централног грејања.

Радник на одржавању машина  
у радионици - возач

са 94% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има трећи или чет-
врти степен школске спреме машинске струке и 
положен испит за возача Б и Д категорије. 

Административни радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има четврти степен 
школске спреме економске струке, образовни 
профил економски техничар.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања текста конкурса на адре-
су школе: Средња школа, Доситејева 1, 15220 
Коцељева. Уз пријаву приложити доказе о 
испуњености тражених услова: да је државља-
нин РС, уверење о неосуђиваности (оба уверења 
не старија од 6 месеци), оверену фотокопију 
дипломе, доказ о знању српског језика подноси 
само кандидат који није стекао образовање на 
српском језику, лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад с 
децом подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узети у разматрање. Прија-
ве и приложена документација се не враћају.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”
Шабац

Оглас објављен у публикацији „Послови” од 
20.05.2020. године, поништава се за радно 
место: наставник технике и технологије са 50% 
радног времена, на неодређено време. У оста-
лим деловима конкурс је непромењен. 

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
15214 Дебрц, Београдски пут бб

Наставник физике
са 60% радног времена

Наставник хемије
са 60% радног времена

Домар/ложач

УСЛОВИ: Кандидати за наставника однос-
но школског педагога треба да испуњавају 
следеће услове: 1. да имају одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
и 10/2019) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/2018 и 11/2019); 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење 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 изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да имају држављанство Републике Србије; 
5. да знају српски језик, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у ОШ „Јован Цвијић” 
Дебрц. Чланом 140 став 1и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања прописа-
но је да наставник, васпитач и стручни сарад-
ник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из ста-
ва 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Кан-
дидати за наставника уз пријаву на конкурс 
треба да доставе следећа документа: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 и 10/2019) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 и 11/2019); уве-
рење о држављанству, оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци; доказ да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 

казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (уверење да 
није старије од 6 месеци); доказ да знају срп-
ски језик, на којем се остварује образовно-вас-
питни рад у ОШ „Јован Цвијић” Дебрц - у 
конкретном случају (диплома издата и стечена 
на српском језику или уверење одговарајуће 
високошколске установе да је лице положило 
испит из српског језика - оригинал или ове-
рена фотокопија). За обављање послова рад-
ног места домар - ложач радни однос може се 
засновати с лицем које испуњава услове про-
писане Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у основној школи, односно 
лице које има трећи или четврти степен струч-
не спреме - електро, столарске, машинске или 
водоинсталатерске струке, односно трећег или 
четвртог степена уз одговарајуће. Уверење о 
положеном испиту о стручној оспособљености 
да самосталоно рукује котловима централ-
ног грејања а за вршење конкретних посло-
ва ложача. У складу са Правилником, у радни 
однос у школи може да буде примљено лице 
које: 1. има одговарајуће образовање; 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. има држављанство Републи-
ке Србије; 5. зна српски језик, на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад у школи. Исте 
услове прописује и чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања као опште 
услове за пријем у радни однос у установи 
(школи). 

ОСТАЛО: Напомена: доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доставља изабра-
ни кандидат пре закључења 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. 
У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези са 
чланом 154 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. На пријавном 
формулару кандидати треба да допишу адре-
су пребивалишта односно боравишта, контакт 
телефон и адресу електронске поште ако је 
кандидат поседује. Пријавни формулар са дока-
зима доставити у року 8 дана од дана оглаша-
вања у публикацији „Послови”, на адресу: ОШ 
„Јован Цвијић” Дебрц, Београдски пут бб, 15214 
Дебрц. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код директора или секретара школе и 
путем телефона: 015/7517-020 и 015/7517-348. 
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”

15220 Коцељева,  
Доситејева 3

Радник на одржавању хигијене - 
чистоће

у Драгињу

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то да: а) има одго-
варајуће образовање: одговарајуће образо-
вање јесте основно образовање у складу са 
Правилником о организацији рада и системати-
зацији послова код послодавца; б) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) није осуђивано правнос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) има 
држављанство Републике Србије; д) зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се пре-
узима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидати достављају и следећу потребну доку-
ментацију: извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију не старију 
од 6 месеци); уверење о држављанству (ори-
гинал не старији од 6 месеци или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци); овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом основном 
образовању; очитану личну карту (фотоко-
пију уколико није чипована), уверење да 
кандидат није осуђиван правноснажном суд-
ском пресудом за кривична дела наведена у 
члану 139. тачка в) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (оригинал не 
старији од 6 месеци или оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (лекарско уверење) подноси 
само изабрани кандидат, пре закључивања 
уговора о раду. Докази о испуњености усло-
ва из тачке 2а), в), г) и д) достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тач-
ке 2б) ове одлуке прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Документација се доставља у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, на следећу адресу: Основна школа „Мића 
Станојловић” Коцељева, Доситејева 3, 15220 
Коцељева, са назнаком „За конкурс”. Докумен-
тација се може доставити и лично у секрета-
ријату школе од 8.00 часова до 13.00 часо-
ва. Телефон за информације: 015/556-390. 
Непотпуне или неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. ОШ „Мића Станојловић” као 
руковалац подацима о личности, предузи-
маће све потребне техничке и организационе 
мере за заштиту личних података кандидата, 
ради спречавања случајног или незаконитог 
уништења, или случајног губитка, измена, 
неовлашћеног откривања, коришћења или 
приступа подацима као и од свих незакони-
тих облика обраде Решење о избору кандида-
та по расписаном конкурсу ће бити оглашено 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја када 
постане коначно. 

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеним одељењима у 

Дружетићу, Малом Бошњаку, Зуквама, 
Голочелу, Ћуковинама и Градојевићу

6 извршилаца

Наставник хемије
за рад у Коцељеви и у издвојеним 

осморазредним одељењима у Доњем 
Црниљеву, Каменици и Драгињу

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

за рад у издвојеном одељењу у Драгињу

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

за рад у Доњем Црниљеву и Каменици 

Секретар школе

Стручни сарадник - психолог

Наставник физике
за рад у издвојеним осморазредним 

одељењима у Драгињу, Доњем 
Црниљеву и Каменици

Наставник енглеског језика
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) има одго-
варајуће образовање: у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања одговарајуће образовање јесте 
одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена као и на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2015. године и Правилника о степе-
ну и врсти образовања и васпитања за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника основне 
школе и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи); б) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) има 
држављанство Републике Србије; д) зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају и следећу потребну документацију: 
радну биографију; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију не 
старију од 6 месеци); уверење о држављан-
ству (оригинал не старији од 6 месеци или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; очитану личну карту 
(фотокопију уколико није чипована); уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном 

судском пресудом за кривична дела наведена 
у члану 139. тачка в) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (оригинал не 
старији од 6 месеци или оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци); знање језика на коме 
се изводи васпитно-образовни рад доказује 
се положеним испитом из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе, 
осим за кандидате који су стекли образовање 
на српском језик. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са учени-
цима (лекарско уверење) подноси само иза-
брани кандидат, пре закључивања уговора о 
раду. Докази о испуњености услова из тач-
ке 2а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а 
доказ о испуњености услова из тачке 2б) ове 
одлуке прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Документација се доставља у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, на сле-
дећу адресу: Основна школа „Мића Станојло-
вић” Коцељева, Доситејева 3, 15220 Коцеље-
ва, са назнаком „За конкурс”. Документација 
се може доставити и лично у секретаријату 
школе од 8.00 часова до 13.00 часова. Теле-
фон за информације: 015/556-390. Непотпуне 
или неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. ОШ „Мића Станојловић” као руковалац 
подацима о личности, предузимаће све потреб-
не техничке и организационе мере за заштиту 
личних података кандидата, ради спречавања 
случајног или незаконитог уништења, или слу-
чајног губитка, измена, неовлашћеног откри-
вања, коришћења или приступа подацима као 
и од свих незаконитих облика обраде Решење 
о избору кандидата по расписаном конкурсу ће 
бити оглашено на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја када постане коначно.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15214 Дебрц, Боеградски пут бб

I Поништава се конкурс објављен у листу 
„Послови” број 870 од 26.02.2020. године и то у 
делу који се односи на радна места: 1. настав-
ник математике - 2 извршиоца, и то у делу који 
се односи на 1 извршиоца, док ће конкурс за 1 
извршиоца бити реализован, а из разлога јер 
се пријавио само један кандидат који у целости 
испуњава услове конкурса односно огласа; 2. 
помоћни радник домар/ложач - 1 извршилац, 
а из разлога јер се није пријавио ниједан кан-
дидат који испуњава услове конкурса односно 
огласа, односно који је доставио комплетну 
конкурсну документацију.

II Поништава се конкурс објављен у листу 
„Послови” дана 4.3.2020. године за радно 
место: наставник физике, а из разлога јер кан-
дидати који су се пријавили на конкурс односно 
оглас не испуњавају услове истог.

III Обуставља се даљи поступак по конкурсу 
односно огласу објављеном у листу „Посло-
ви” бр. 855 за рад на радном месту наставника 
енглеског језика, због повратка одсутне запос-
лене са породиљског одсуства, односно одсу-
ства ради неге детета, односно одсуства ради 
посебне неге детета.

IV Ова одлука биће објављена у листу „Посло-
ви” а за радна места из тачке 1, 2. и 3. става 
и предметне одлуке, као и за управо одобрено 
радно место наставника хемије са 60% радног 
времена - на неодређено време, биће расписан 
одмах нови конкурс односно оглас.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Наука и образовање

УЖИЦЕ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА У УЖИЦУ 
31000 Ужице, Немањина 148

тел. 031/3512-694

Наставник предметне наставе 
ужестручних предмета у области 
Здравства и социјалне заштите, 

доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 ССС, доктор медицине.

Наставник предметне, практичне 
наставе и вежби/ вежби и блок 

наставе - ужестручних предмета у 
области фармације, дипломирани 

фармацеут или магистар фармације
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 ССС, дипломирани фармацеут 
или магистар фармације

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1. да су стекли одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 140. Закона 
основама система образовања и васпитања: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговајауће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему ово лице мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године. Кандидати треба 
да испуњавају услове у погледу врсте стручне 
спреме предвиђене чланом 4 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Здравство и социјална 
заштита („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 21/15, 11/16, 13/18 и 5/19) 1а) обавезно 
образовање кандидата из тачке 1) а у складу са 
чланом 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, је образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу 
са европским системом преноса бодова; 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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, 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 да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да имају држављанство Републи-
ке Србије; 5. да знају српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на зва-

ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају установи. Докази 
о испуњености услова из тачака 1, 1а) 3, 4 и 5 
саставни су део пријаве на конкурс и подносе 
се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености 
услова из тачке 2 доставља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс канди-
дати, поред биографије, треба да приложе 
следеће доказе: попуњен пријавни формулар; 
диплому о стеченом образовању, (оверена 
фотокопија); доказ о испуњености услова из 
тачке 1а), (оверена фотокопија); доказ о нео-
суђиваности (не старији од шест месеци); уве-
рење о држављанству, (оверена фотокопија); 
звод из матичне књиге рођених, (оверена 
фотокопија); рок за пријаву на конкурс: 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом доставити лично или поштом 
на адресу школе: Медицинска школа, Немањи-
на 148, 31000 Ужице, са назнаком: „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације могу 
се добити на број телефона: 031/3512-694. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”

31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/514-146

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
за рад са децом у продуженом боравку

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за радно 
место наставника мора да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање про-
писано Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној 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); 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије да зна српски језик 

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за радно 
место радника за одржавање хигијене - чис-
тачицу мора да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање - основно обра-
зовање; 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 

правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар који могу 
наћи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете науке и технолошког развоја 
и са потребном документацијом достављају на 
адресу: Основна школа „Душан Јерковић”, Трг 
Светог Саве 22, Ужице, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. За додатне инфор-
мације заинтересована лица се могу обратити 
секретару школе на телефон: 031/514-146. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
фотокопију дипломе или сведочанства, потвр-
ду да није осуђиван, уверење о држављанству, 
доказ да зна српски језик.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ ЛУНЕ” 

31204 Каран
тел. 031/803-243

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене након престанка дужности 
директора

Наставник српског језика и 
књижевности

са 44,44% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег висо-
ког образовања, и то: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. 09. 2005. 
године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису 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 стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; канди-
дат треба да испуњава услове у погледу врсте 
стручне спреме предвиђене Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник 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 здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
3. неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном; 4. поседовање држављанства Републике 
Србије; 5. знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 
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ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: 1) оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2) 
оверену фотокопију индекса или уверење висо-
кошколске установе о положеним испитима из 
педагогије и психологије или потврду, односно 
уверење високошколске установе да кандидат 
испуњава услове из члана 142. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања или 
оверен препис или оверену фотокопију лицен-
це за рад наставника, васпитача или стручних 
сарадника; 3) доказ о држављанству Републике 
Србије (оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о држављанству); 4) доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику, пошто се 
сматра да они познају језик на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад); 5) уверење о 
неосуђиваности. Образац пријаве под називом 
Формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања кандидати преузимају 
са сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом доставити на адресу школе: Основна 
школа „Миодраг Миловановић Луне”, 31204 
Каран, Каран бб, са назнаком: „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације могу 
се добити код секретара школе преко телефо-
на: 031/803-243.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ”

31250 Бајина Башта, Рајка Тадића 10
тел. 031/863-786, 865-174

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Црвица

УСЛОВИ: високо образовање предвиђено чл. 
140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 и др. закони, 10/19 и 6/20), 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије - мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
а у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), и то: 1) про-
фесор разредне наставе, 2) професор педаго-
гије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом, 3) професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломирани учи-
тељ - мастер, 6) прфесор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад; да је држављанин Републике 
Србије.

ОСТАЛО: кандидат уз пријавни формулар, који 
ће попунити на званичној страници Министар-
ства просвете науке и технолошког развоја, 
одштампати и приложити, доставља и: радну 
биографију, са назначеном адресом и бројем 
телефона; доказ о стручној спреми, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (уколико је кандидат стекао висо-
ко образовање на студијама другог степена, 
доставља оврену фотокопију дипломе другог 
степена и оверену фотокопију дипломе основ-
них академских студија); оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу, уколико је кандидат посе-
дује (кандидат који нема положен испит за 
лиценцу може да обавља послове наставни-
ка без лиценце, најдуже две године од дана 
заснивања радног односа у установи, до када 
је дужан положити испит за лиценцу); уверење 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, које издаје МУП, не 
старије од шест месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству, не старије од 
шест месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија); уколико диплома није издата на српском 
језику, као доказ да зна српски језик, кандидат 
прилаже доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе у оригиналу или овереној фотокопији. 
Пријаве, са документацијом, подносе се лично 
или поштом, на адресу школе: Основна шко-
ла „Рајак Павићевић”, ул. Рајка Тадића бр.10, 
31 250 Бајина Башта са назнаком „За конкурс 
- (наставник разредне наставе)”. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Доказ који се 
односи на способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат пре закључивања уговора о раду. Сви 
подаци кандидата биће коришћени искључиво 
за потребе конкурса, а све у складу са Законом 
о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС”, број 87/2018).

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

са непуним радним временом 75,55%, 
односно 30 сати недељно, за рад 
у матичној школи и у издвојеним 
одељењима Пилица, Јасиковице и 

Црвица

УСЛОВИ: високо образовање предвиђено чл. 
140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17, 27/18 и др. закони, 10/19 и 6/20), стече-
но на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије - мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним 
студијама 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. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 

3/17, 13/18 и 11/19 и 2/2020), и то: 1) профе-
сор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; 2) дипломирани професор 
енглеског језика и књижевности; 3) мастер 
филолог (студијски програм или главни пред-
мет/профил енглески језик); 4) мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик); 
5) дипломирани филолог англиста - мастер; 6) 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм Језик, књижевност и култура); 
7) мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет); психичка, физичка и здравствена 
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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад; да је 
држављанин Републике Србије.

ОСТАЛО: кандидат уз пријавни формулар, који 
ће попунити на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
одштампати и приложити доставља и :радну 
биографију, са назначеном адресом и бројем 
телефона; доказ о стручној спреми оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (уколико је кандидат стекао висо-
ко образовање на студијама другог степена, 
доставља оврену фотокопију дипломе другог 
степена и оверену фотокопију дипломе основ-
них академских студија); оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту однос-
но положеном испиту за лиценцу - уколико је 
кандидат поседује; (лице које нема положен 
испит за лиценцу може да обавља послове 
наставника без лиценце, најдуже две године 
од дана заснивања радног односа у установи, 
до када је дужан положити испит за лиценцу); 
уверење о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, које издаје МУП, не 
старије од шест месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству, не старије од 
шест месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија); уколико диплома није издата на српском 
језику, као доказ да зна српски језик, кандидат 
прилаже доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе у оригиналу или овереној фото-
копији. Пријаве, са документацијом, подносе се 
лично или поштом, на адресу школе: Основна 
школа „Рајак Павићевић”, Рајка Тадића 10, 31 
250 Бајина Башта са назнаком „За конкурс - 
(наставник енглеског језика)”. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
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за рад са ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Доказ који се односи 
на способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кан-
дидат пре закључивања уговора о раду. Сви 
подаци кандидата биће коришћени искључиво 
за потребе конкурса, а све у складу са Законом 
о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС”, број 87/2018).

Чистачица
са 50% радног времена, односно  

20 сати недељно радно време,  
за рад у ИО Пилица

Чистачица
са 70% радног времена, односно  

28 сати недељно радно време, за рад  
у ИО Црвица

УСЛОВИ: први степен стручне спреме, завр-
шено основно образовање; психичка, физич-
ка и здравствена 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 кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад; да је држављанин Републике Србије.

ОСТАЛО: кандидат уз пријавни формулар, који 
ће попунити на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
одштампати и приложити доставља и :радну 
биографију, са назначеном адресом и бројем 
телефона; доказ о стручној спреми, сведо-
чанство о завршеном основном образовању 
(оригинал или оверенафотокопија); уверење 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, које издаје МУП, не 
старије од шест месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверена фото-
копија); уверење о држављанству, не старије 
од шест месеци (оригинал или оверена фото-
копија); Пријаве, са документацијом, подносе 
се лично или поштом, на адресу школе: Основ-
на школа „Рајак Павићевић”, Рајка Тадића 10, 
31250 Бајина Башта са назнаком „За конкурс 
- (чистачица)”. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Доказ који се односи 
на способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кан-
дидат пре закључивања уговора о раду. Сви 
подаци кандидата биће коришћени искључиво 
за потребе конкурса, а све у складу са Законом 

о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС”, број 87/2018). Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације могу се добити код секретара 
школе и телефоном: 031/863-786, 865-174.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

1. Наставник математике

2. Наставник машинске групе 
предмета

2 извршиоца

3. Наставник практичне наставе  
у машинству
2 извршиоца

4. Наставник електротехничке групе 
предмета

4 извршиоца

5. Наставник графичке групе 
предмета

6. Наставник практичне наставе  
у графичарству

7. Наставник металуршке групе 
предмета

8. Наставник стручних предмета  
у подручју рада Шумарство  

и обрада дрвета
2 извршиоца

9. Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандида-
ти достављају потребну документацију и СМ 
(радна биографија) у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Конкурс се објављује 
у недељном листу „Послови” при Националној 
служби запошљавања (НСЗ). Конкурс спро-
води конкурсна комисија именована од стра-
не директора Школе. Поред општих услова за 
заснивање радног односа прописаних чланом 
24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлу-
ка УС РС, 113/17 и 95/18 - аутентично тума-
чење), пријављени кандидати треба да испуња-
вају и услове из члана 139. Закона о основама 
система образовања и васпшања („Сл. гласпик 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 
6/2020). а) Кандидат пријављен за радно место 
наставника мора да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 и 141. став 4. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и врсту стручне спреме прописану: за 
радно место под редним бројем 1: Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016-1, 13/2016-II, 2/2017-1, 
2/2017-11, 13/2018, 7/2019 и 2/2020) - за радно 
место наставника математике; за радно место 
под редним бројем 2: у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Машинство 
и обрада метала („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019, 
9/2019 и 2/2020) - за радна места: наставник 
машинске групе предмета; За радно место под 

редним бројем 3: у складу чланом 3. став 1. 
тачка 35) подтачке (1) и (2) и тачка 36) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Машинство 
и обрада метала („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019, 
9/2019 и 2/2020) - за радно место: наставник 
практичне наставе у машинству; за радна мес-
та под редним бројем 4: у складу са чланом 
3. став 1. сва четири извршиоца и то у скла-
ду са: тачком 4) - два извршиоца, тачком 14) 
- један извршилац и тачком 15) - један извр-
шилац, Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада Електротехника („Службени гласник РС 
- Просветни гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 
2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018 и 2/2020) - за 
радна места наставника електротехничке групе 
предмета; за радно место под редним бројем 
5: у складу са чланом 8а) став 1. тачке 2) и 
3). Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Хемија, неметали и графичарство („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 21/2015, 
11/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/19) и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и сарадника у настави у стручним 
школама за ученике лако ментално ометене 
у развоју („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12 и 11/16) 
-  за радно место наставник графичке групе 
предмета; за радно место под редним бројем 6: 
у складу са чланом 8. став 1. тачка 14) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Хемија, 
неметали и графичарство („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 21/2015, 11/2016, 
2/2017, 13/2018 и 7/19) и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и сарадника у настави у стручним школама 
за ученике лако ментално ометене у развоју 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12 и 11/16) - за радно 
место наставник практичне наставе у графичар-
ству; за радпо место под редпим бројем 7- у 
складу са чланом 5 став 1 тачка 59) Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, 
сфучних сарадника и помоћних наставпика у 
стручним школама у подручју рада Геологија, 
рударство и металургија („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 19/2015 и 
8/2017) - за радно место наставника металурш-
ке групе предмета; за радна места под редним 
бројем 8: у складу са чланом 4. став 1. тачка 
13) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Шумарство и обрада дрвета („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 
11/2016, 2/2017, 4/2018, 13/2018 и 2/2020) - 
за радна места наставника стручних предмета 
у подручју рада шумарство и обрада дрвета. 
Кандидат пријављен за радно место под ред-
ним бројем 9 - чистачица - мора да испуњава 
услове у складу са Правилником о систематиза-
цији и организацији послова и радних задатака 
у Техничкој школи у Ужицу (дел. бр. 611-04-
1195/18-5, 611-04-331/19-1 и 611-04-848/19-11), 
да има први степен стручне спреме - заврше-
ну основну школу; б) да има психичку, физич-
ку 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 кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 
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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 обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) има држављан-
ство Републике Србије; д) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни 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. 
ДокументациЈа се доиавља у оригиналима не 
старијим од шост мосеци или у овереним фото-
копијама. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене пријаве, пријаве 
без доказа о испуњавању свих услова конкурса, 
као и пријаве са неовереном документацијом, 
неће се разматрати. Пријаве доставити на адре-
су: Техничка школа, Трг Светог Саве бр. 34, 
31000 Ужице са назнаком „ Пријава на конкурс 
за радно место под бројем ----------------” (на 
цртици навести број). Информације о конкурсу 
могу се добити путем телефона: 062/882-5735.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРЕКОВО”
31234 Бреково

тел. 031/897-224

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена, за рад  

у матичној школи у Брекову

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве 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. 6 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 
11/19), и то: 1 да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да има психичку, физичку и здравсте-
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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених мађународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик као језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО. Кандидати попуњавају формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани образац 
пријавног формулара кандидати достављају: 1. 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем 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 овере-
ну копију); 4. извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверену копију); 
5. кандидат који има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 

доставља одговарајућу потврду /уверење висо-
кошколске установе о броју остварених бодо-
ва, односно положеним испитима из педагогије 
и психологије, односно уверење о положеном 
стручном испиту/испиту за лиценцу. кандидат 
који нема образовање из психолошких, педа-
гошких 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 кандидат, који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни исгшт, односно испит за лиценцу, 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина); 6. кратку биогра-
фију; 7. доказ о знању српског језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима у Националну службу за запошља-
вање која ће извршити процену применом стан-
дардизованих поступака. Лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима кандидат под-
носи пре закључења уговора о раду. Пријаве 
на конкурс поднети лично или слати на адресу: 
Основна школа „Бреково” Бреково, 31234 Бре-
ково са назнаком „За конкурс”, контакт теле-
фон: 031/897-224. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. У пријави обавезно навести 
контакт телефон.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
31250 Бајина Башта, Светосавска 76

тел. 031/862-753

Наставник дефектолог - 
олигофренолог 

за рад у комбинованом одељењу 
ученика са сметњама у развоју

Радник на одржавању чистоће

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24. Закона о раду, канди-
дат треба да испуњава следеће услове: За рад-
но место наставник дефектолог-олигофрено-
лог за рад у комбинованом одељењу ученика 
са сметњама у развоју- 1. поседовање одгова-
рајућег високог образовања, и то: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије); на основним студијама 
утрајању од најмање четири године по по про-
писима који су уређивали високо образовање 
почев до 10.09.2005. године /чл. 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019 и 6/2020, 2. да испуњава 
услове из чл. 142. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/2020), односно да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова /најмање по шест из педагошких, психо-
лошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са европским 
системом преноса бодова; 3. кандидат треба да 
испуњава услове у погледу врсте стручне спре-
ме предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); За радно место рад-
ник на одржавању чистоће: 1. поседовање 1. 
степена стручне спреме /завршена основна 

школа/ За радно млесто наставник дефекто-
лог-олигофренолог за рад у комбинованом 
одељењу ученика са сметњама у развоју и рад-
ник на одржавању чистоће: 2. поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (доказ се доставља 
при закључењу уговора о раду); 3. неосуђива-
ност 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 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања или давања мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дека против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену 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-васпит-
ни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: 1) оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; 2) оверену фотокопију 
индекса или уверења високошколске установе 
о пложеним испитима из педагогије, психоло-
гије и методике или потврду, односно уверење 
високошколске установе 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 сарадни-
ка; 3) доказ о држављанству Републике Србије 
(оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 4) доказ о знању јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на том језику, пошто се сматра 
да они познају језик на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад); 5) уверење о неосуђива-
ности за наведена кривична дела (оргинал или 
оверену фотокопију), не старије од б месеци; 
6) извод из матичне књиге рођених (оверену 
фотокопију или оригинал). Образац пријаве под 
називом „Формулар за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања” кандида-
ти преузимају са сајта Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја који попуњен 
и одштампан прилажу уз горе наведену доку-
ментацију приликом пријаве на конкурс. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве 
на конкурс са потребном документацијом доста-
вити на адресу школе: Основна школа „Свети 
Сава” Бајина Башта, Светосавска 76, 31250 
Бајина Башта или предати непосредно у сек-
третаријату школе, са назнаком „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације могу 
се добити код секретара школе и преко телефо-
на: 031/862-753.

Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”

31254 Костојевићи, Костојевићи
тел. 031/3860-081

1) Наставник српског језика
са непуним 94, 44% радним временом, 

односно за 17 часова седмично,  
на неодређено време за рад  

у ИО Злодол

2) Наставник географије
са непуним 70% радним временом, 

односно за 14 часова седмично,  
на неодређено време

3) Наставник физичког васпитања
са непуним 60% радним временом, 

односно са 12 часова седмично,  
на неодређено време за рад  

у ИО Злодол

4) Наставник музичке културе
са непуним 50% радним временом, 

односно за 10 часова седмично

5) Чистачица/ помоћни радник
за рад у ИО Злодол

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24. Закона раду, кан-
дидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
поседовање одговарајућег високог образо-
вања, и то: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије и специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. да испуња-
ва услове из чл. 142. став 1. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17), односно да има 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, 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 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 11/19); 2. 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом, ученицима 
(доказ се доставља при закључењу угово-
ра о раду); 3. неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање млалолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију; непостојање дискри-
минаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом (доказује се 
изводм из казнене евиденције, који прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих посло-
ва надлежне полицијске управе); 4. поседо-
вање држављанства Републике Србије; 5. 
знање језика на колле се остварује образов-
но-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: 1) оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; 2) оверену фотокопију инде-
кса или уверења високошколске установе о 
положеним испитима из педагогије и психо-

логије или потврду, односно уверење висо-
кошколске установе да кандидат испуњава 
услове из члана 142. став 1. Закона основама 
система образовања и васпитања или овере-
ни препис или оверену фотокопију лиценце 
за рад наставника, васпитача или стручних 
сарадника; 3) доказ о држављанству Репу-
блике Србије (оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); 4) доказ о знању јези-
ка на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику, пошто се 
сматра, они познају језик на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад); 5) уверење о 
неосуђиваности за наведена кривична дела 
(оргинал или оверену фотокопију), не ста-
рије од 6 месеци; 6) извод из матичне књиге 
рођених (оверену фотокопију или оригинал) 
7) кратку биографију, 8) пријавни формулар. 
За радно место под 5): Кандидат за ово рад-
но место треба да испуњава следеће услове: 
има завршено основно образовање, има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; има држављан-
ство Републике Србије; није осуђиван прав-
носнажном 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 кри-
вична дела примање или давање мита; кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них ллеђународним правом без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (доказује се изводом из каз-
нене евиденције, које прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе, знање језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидат доставља: - одштампа-
ни пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарств просвете, науке 
и технолошког развоја, а остала потребна 
документација доставаља се у оригиналу или 
овереној копији: 1) доказ о завршеном основ-
ном образовању; 2) доказ о држављанству 
Републике Србије (оверен препис или ове-
рен фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); 3) доказ о знању јези-
ка на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику, пошто се 
сматра да они познају језик на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад); 4) уверење о 
неосуђиваности за наведена кривична дела 
(оргинал или оверену фотокопију), не ста-
рије од 6 месеци; 5) извод из матичне књиге 
рођених (оверену фотокопију или оригинал), 
6) кратку биографију. Лекарско уверење о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима, 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
Образац пријаве под називом „Формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања” кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” 
Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом доставити на адресу школе: Основна 
школа „Душан Јерковић”, 31254 Костојевићи, 
или предати непосредно у сектретаријату 
школе, са назнаком „За конкурс „. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације могу се 
добити код секретара школе и преко телефо-
на: 031/3860-081.

ВАЉЕВО

ОШ „МИЛАН МУЊАС”
14210 Уб

Вукqа Караџића 25
тел. 014/411-837

Наставник билогије

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у члану 24. став 1. 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - 
Одлука УС и 113/2017, кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове предвиђене чла-
ном 139. став 1. тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чла-
ном 140. став 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17 и 27/18, 10/19 и 6/20) и усло-
ве утврђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018): 
1) да имају одговарајуће образовање; 2) 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад - српски језик. Кандидати уз пријаву 
на конкурс треба да доставе: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању и оверену фотокопију додатка дипломи, 
доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (овере-
на фотокопија доказа који издаје високош-
колска установа), уверење о држављанству 
(оригинал или копија не старија од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или копија не старија од 6 месеци), оригинал 
или оверену копију уверење из казнене еви-
денције надлежне полицијске управе да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела уз члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, доказ о знању српског језика подносе 
само кандидати који су стекли одговарајуће 
образовање на дргом језику; попуњен фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и техниологије. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидта за 
пријем у радни однос, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава, а 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Кандидат који буде изабран, пре потписивања 
уговора о раду, дужан је да достави уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности са децом. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. 
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Наука и образовање

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Одлука УС 
и 113/2017, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове предвиђене чланом 139. став 1 
тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 став 1. и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18, 
10/19 и 6/20) и услове утврђене Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018): 1) да имају одговарајуће 
образовање; 2) имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају 
језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад- српски језик. Кандидати уз пријаву на кон-
курс треба да доставе: оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању и овере-
ну фотокопију додатка дипломи, доказ о обра-
зовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стеченом на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (оверена фотокопија дока-
за који издаје високошколска установа), уве-
рење о држављанству (оригинал или копија не 
старија од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или копија не старија од 6 
месеци), оригинал или оверену копију уверење 
из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела уз члана 139. став 
1. тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, доказ о знању српског јези-
ка подносе само кандидати који су стекли одго-
варајуће образовање на дргом језику; попуњен 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и техниологије. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидта 
за пријем у радни однос, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава, а кан-
дидати 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Кандидат који буде изабран, пре потписивања 
уговора о раду, дужан је да достави уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
са децом. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. 

Дефектолог - наставник у посебним 
условима

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24. став 1. Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Одлука УС 
и 113/2017, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове предвиђене чланом 139. Став 

1. тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 став 1. и 2. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18, 10/19 
и 6/20) и услове утврђене чланом 3. Правилника 
о степену и врсти образовања наставника струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
17/2018): 1) да имају одговарајуће образовање 
из члана 140. став 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; 2) имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају 
језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад - српски језик. Кандидати уз пријаву на кон-
курс треба да доставе: оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању и овере-
ну фотокопију додатка диплома; доказ о образо-
вању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова (оверена фотокопија доказа који издаје 
високошколска установа); уверење о држављан-
ству (оригинал или копија не старија од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или копија не старија од 6 месеци); оригинал 
или оверену копију уверење из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
на дела уз члана 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
доказ о знању српског језика подносе само кан-
дидати који су стекли одговарајуће образовање 
на дргом језику; попуњен формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просве-
те, науке и техниологије. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава, а кандидати који 
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Кандидат 
који буде изабран, пре потписивања уговора о 
раду, дужан је да достави уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности са децом. 
Пријаве са потребном документацијом слати на 
горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. 

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају 
следеће: 1) да имају завршено основно обра-
зовање - достављају сведочанство о завршеној 
основној школи; 2) да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима - уверење се доставља пре закљу-
чења уговора о раду; 3) да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-

на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено, дискриминаторно понашање 
- као доказ достављају оригинал или оверену 
копију уверења из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе; 4) да имају држављан-
ство Републике Србије - као доказ достављају 
оригинал или оверену копију не старију од 6 
месеци и достављају извод из књиге рођених 
оригинал или оверену копију не старију од 6 
месеци. Уз пријаву достављају попуњен фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и техниологије. Прија-
ве са потребном документацијом слати на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. 

ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ”
14224 Лајковац, Светог Саве 3
тел. 014/3431-300, 3431-336

Наставник математике
са 88% радног времена

УСЛОВИ: Чланом 139. Закона о основама сис-
тема, предвиђени су услови за пријем у радни 
однос: 1) има одговарајуће образовање (доказ: 
диплома или уверење - може оверена фотоко-
пија); 2) психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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, 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(доказ: извод из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе); 4) има држављанство Репу-
блике Србије; (доказ: уверење); 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из ста-
ва 1. тач. 1), 3)-5) овог члана обавезни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) 
овог члана, прибавља се пре закључења угово-
ра. За кандидате који конкуришу за радна мес-
та наставника, обавезно је одговарајуће високо 
образоавање за наставника, предиђено чланом 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 
и 10/19), као степен и врста образовања, који 
су предвиђени Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11, 16, 
2/17, 3, 17 и 13/18). Кандидати подносе шко-
ли: одштампан и попуњен пријавни фирмулар 
са званичене странице Министарства просвете, 
науке и технлошког развоја, уз документацију: 
доказ о одговарајућем образовању (кандидати 
који су завршили други степен, достављау и 
доказ о завршеним основним академским сту-
дијама), уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), уверење о неосуђиваности (не 
старије од 6 месеци), извод из књиге рођених, 
личну биографију са адресом и контакт телефо-
ном. Пријаве са достављају лично или поштом, 
са назнаком „За конкурс”. Кандидати изабрани 
у ужи избор упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. 
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Домар - ложач
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Чланом 139. Закона о основама сис-
тема, предвиђени су услови за пријем у радни 
однос: 1) има одговарајуће образовање (доказ: 
диплома или уверење - може оверена фотоко-
пија); 2) психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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, 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(доказ: извод из евиденције надлежне поли-
цијске управе); 4) има држављанство Републи-
ке Србије (доказ: уверење); 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из става 1. 
тач. 1), 3)-5) овог члана обавезни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог 
члана, прибавља се пре закључења уговора. 
За кандидасте који конкуришу на радно место 
домара ложача доставља се сведочанство - уве-
рење о завршеном 3. или 4. степену стручне 
спреме, машинске или електро струке, уз оста-
ле наведене законске услове. 

Спремачица
са 75% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: Чланом 139. Закона о основама сис-
тема, предвиђени су услови за пријем у радни 
однос: 1) има одговарајуће образовање; (доказ: 
диплома или уверење - може оверена фотоко-
пија); 2) психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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, 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; (доказ: извод из евиденције надлежне 
полицијске управе); 4) има држављанство Репу-
блике Србије (доказ: уверење); 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из 
става 1. тач. 1), 3)-5) овог члана обавезни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тач-
ка 2) овог члана, прибавља се пре закључења 
уговора. За кандидате који конкуришу на радно 
место спремачице: доставља се сведочанство - 
уверење о завршеном основном образовању, уз 
остале наведене законске услове. 

Чистачица
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Чланом 139. Закона о основама сис-
тема, предвиђени су услови за пријем у радни 
однос: 1) има одговарајуће образовање; (доказ: 
диплома или уверење - може оверена фотоко-
пија); 2) психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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, 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; (доказ: извод из евиденције надлежне 
полицијске управе); 4) има држављанство Репу-
блике Србије (доказ: уверење); 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из ста-
ва 1. тач. 1), 3)-5) овог члана обавезни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) 
овог члана, прибавља се пре закључења уго-
вора. За кандидасте који конкуришу на радно 
место спремачице: доставља се сведочанство - 
уверење о завршеном основном образовању, уз 
остале наведене законске услове. 

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
14000 Ваљево, Владимира Назора 2

тел. 014/221-512

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20), и то: 1. 
да има одговарајуће образовање у складу са чл. 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, и 10/2019, 27/2018 - др. 
закони и 6/20) и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); 
2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад (доказ су у 
обавези да доставе само они кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику). Докази о испуњености услова из 
тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачка 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати треба да 
испуњавају услове прописане чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, и 10/2019, 27/2018 - др. закони 
и 6/20), који се доказују приликом пријема у 
радни однос и проверавају у току рада. Докази 
о испуњености услова саставни су део пријаве 
на конкурс, осим доказа да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, коју прибавља пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просве-

те, науке и технолошког развоја у делу „Ново 
на сајту”) и исти достављају, читко попуњен и 
оштампан, школи са следећом потребном оба-
везном документацијом: 1. пријаву на конкурс 
са краћом биографијом својеручно потписану; 
2. доказ о одговарајућем образовању, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном образовању 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20) и 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); 3. уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију не старије од 6 месеци); 4. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); 5. доказ о знању српског језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад у 
школи се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; 6. 
потврду о некажњавању надлежне полицијске 
управе, не старију од месец дана (оригинал или 
оверену фотокопију - доказ да кандидат 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 насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (издаје МУП); 7. уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 

Наставник математике
са 88,87% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20), и то: 1. 
да има одговарајуће образовање у складу са чл. 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, и 10/2019, 27/2018 - др. 
закони и 6/20) и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); 
2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад (доказ су у 
обавези да доставе само они кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику). Докази о испуњености услова из 
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тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачка 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати треба да 
испуњавају услове прописане чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, и 10/2019, 27/2018 - др. закони 
и 6/20), који се доказују приликом пријема у 
радни однос и проверавају у току рада. Докази 
о испуњености услова саставни су део пријаве 
на конкурс, осим доказа да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, коју прибавља пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја у делу „Ново 
на сајту”) и исти достављају, читко попуњен и 
оштампан, школи са следећом потребном оба-
везном документацијом: 1. пријаву на конкурс 
са краћом биографијом својеручно потписану; 
2. доказ о одговарајућем образовању, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном образовању 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20) и 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); 3. уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију не старије од 6 месеци); 4. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); 5. доказ о знању српског језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад у 
школи се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; 6. 
потврду о некажњавању надлежне полицијске 
управе, не старију од месец дана (оригинал или 
оверену фотокопију - доказ да кандидат 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 насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (издаје МУП); 7. уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 

Чистачица
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених чл. 24. став 1. Закона о раду („Сл. глас-
ник 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 услове предвиђене чланом 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, и 10/2019, 27/2018 - др. 
закони и 6/20) и то: 1. има одговарајуће образо-
вање за рад на радном месту чистачица - завр-
шена основна скола; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 

запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за 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 обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад 
(доказ су у обавези да доставе само они канди-
дати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику). Докази о испуњености усло-
ва из тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачка 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја у делу „Ново 
на сајту”) и исти достављају, читко попуњен и 
оштампан, школи са следећом потребном оба-
везном документацијом: 1. пријаву на конкурс 
са краћом биографијом својеручно потписану; 
2. оверену фотокопију сведочанства о заврше-
ној основној школи; 3. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); 4. ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених; 5. потврду о некажњавању 
надлежне полицијске управе, не старију од 
месец дана (оргинал или оверена фото копија) 
- доказ да кандидат није осуђиван, правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(издаје МУП); 6. доказ о знању српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику; 7. доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене спо-
собности (лекарско уверење) доставља се пре 
закључења уговора о раду. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139. ЗОСОВ у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који уђу у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће благо-
времено бити обавештени. Фотокопије које се 
подносе морају бити оверене, у супротном се 
неће се узети у разматрањ. Непотпуне и небла-
говремене пријаве на конкурс неће бити разма-
тране. Пријаве се достављају на горе наведену 
адресу: у затвореној коверти, са напоменом: 
„За конкурс - чистачица” лично или путем 
поште. Контакт телефон: 014/221-512. 

СРЕДЊА ШКОЛА „17. СЕПТЕМБАР”
14224 Лајковац, Вука Караџића 19

тел. 014/3431-145

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: 4. степен стручне спреме одгова-
рајућег занимања. Кандидат треба да испуњава 
услове из члана 139. Закона о основама систе-

ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 88/2017, 27/2018... 
10/2019) и други закони и правилници, као и у 
складу са одредбама Правилника о организа-
цији и систематизацији радних места у Средњој 
школи „17. септембар” Лајковац. Чланом 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања 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 одгова-
рајуће 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 изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик. Услови из става 1. овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог члана сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на кон-
курсу потребно је приложити следеће доказе о 
испуњавању услова за обављање послова: 1. 
доказ да поседује одговарајуће образовање - 
диплома о стеченом образовању или уверење 
за кандидате којима диплома још није издата, 
а уколико је образовање стечено у иностран-
ству потребно је приложити и одговарајући 
акт односно решење о признавању дипломе 
од стране надлежног органа Републике Србије; 
2. доказ да је држављанин Републике Србије 
- уверење о држављанству Републике Србије; 
3. доказ да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (издаје 
надлежна полицијска управа); 4. доказ о знању 
српског језика, - прилажу само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику; 5. 
у складу са чланом 155. став 1. и 2. а у вези са 
чланом 154. став 2. Закона основама система 
образовања и васпитања кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) и 
исти прилажу уз пријаву на конкурс; 6. извод из 
матичне књиге рођених достављају само кан-
дидати код којих је дошло до промене у имену 
односно презимену од датума дипломирања до 
дана подношења пријаве на конкурс; 7. рад-
на биографија (уколико је лице већ радило) - 
пожељно. Изабрани кандидат је пре закључења 
уговора о раду у обавези да поднесе доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (здравствено 
уверење). Сви докази уз пријаву прилажу се у 
оригиналу или у фотокопији која је оверена у 
општини или суду, односно код јавног бележни-
ка (не старији од 6 месеци). Потпуном пријавом 
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сматра се пријава која садржи све оне доказе 
о испуњености услова за пријем у радни однос 
чије се прилагање захтева конкурсом. Пријава 
на конкурс треба да буде разумљива и да би 
се по њој могло поступати треба да садржи 
нарочито: назначење органа коме се подно-
си, а то је: Конкурсна комисија Средње шко-
ле „17. септембар” Лајковац тачно назначење 
радног места на које се конкурише, име и пре-
зиме подносиоца, адресу подносиоца (место 
пребивалишта, поштански број, улицу и број), 
контакт телефон, својеручни потпис подносио-
ца, уколико подносилац поседује имејл-адресу 
исту наводи у пријави. Уредном пријавом на 
конкурс сматра се пријава која садржи све горе 
наведено. Рок за пријављивање на конкурс је 
10 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Благовре-
меном пријавом на конкурс сматра се пријава 
која је непосредно предата школи пре истека 
рока утврђеног у конкурсу или је пре истека 
тог рока предата пошти у облику препоручене 
пошиљке. Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју именује директор, а која утврђује 
благовременост и потпуност пријава на кон-
курс и испуњеност законских услова за пријем 
у радни однос кандидата у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава и, на 
основу увида у конкурсни материјал, од кан-
дидата који су поднели благовремене и потпу-
не пријаве и испуњавају све законске услове 
за пријем у радни однос бира кандидате који 
улазе у ужи избор за пријем у радни однос. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор у року 
од осам дана од дана састављања ужег избора 
кандидата упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, а потом с канди-
датима са листе обавља разговор. Разговор са 
кандидатима обавиће се у просторијама шко-
ле, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени телефонским путем на број 
који су навели у пријави, а о чему ће се сачи-
нити и белешка или на други погодан начин 
(путем електронске поште). Циљ разговора 
после психолошке процене јесте додатно про-
цењивање спремности кандидата за обављање 
послова за које је конкурисао. После обавље-
ног разговора Конкурсна комисија доноси 
решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Решење о избору кандидата доставља 
се свим кандидатима, односно учесницима 
конкурса. Кандидат незадовољан решењем о 
изабраном кандидату може да поднесе жалбу 
директору, у року од осам дана од дана дос-
тављања решења Конкурсне комисије. Дирек-
тор о жалби одлучује у року од осам дана од 
дана подношења. По коначности решења о 
избору кандидата, директор са изабраним кан-
дидатом закључује уговор о раду. Пре закљу-
чивања уговора о раду, изабрани кандидат је 
дужан да достави доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима. Пријаве са потреб-
ном документацијом о испуњавању наведених 
услова слати поштом на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс” или предати лично 
у секретаријату школе сваког радног дана од 
8.00 до 14.00 часова. Неуредне, неблаговреме-
не или непотпуне пријаве као и пријаве чије 
фотокопије докумената нису оверене од стра-
не надлежног органа неће бити узете у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе Радоја Блажића и 
преко телефона: 014/343-11-45. 

Професор историје
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139. и члана 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („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 
средњим стрчним школама. 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 одговарајуће образо-
вање; 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик. Услови из става 1 
овог члана доказују се приликом пријема у рад-
ни 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 при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Чла-
ном 140. став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, прописано је да 
наставник васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама 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 педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Образовање наставника, и стручних сарадника 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина регулисано је чланом 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
према коме је прописано следеће: обавезно 
образовање лица из члана 140. Закона је обра-
зовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, 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 пре-
носа бодова. Образовање из става 1 овог чла-
на, наставник, васпитач и стручни сарадник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Програм 
за стицање образовања из става 1 овог члана 
остварује високошколска установа у оквиру 
акредитованог студијског програма или као 
програм образовања током читавог живота, у 
складу са прописима којима се уређује високо 

образовање. Сматра се да наставник, васпитач 
и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из става 1. овог члана 
Закона. Услови за рад наставника и стручног 
сарадника регулисани су чланом 144. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
према коме је прописано следеће: послове 
наставника и стручног сарадника може да 
обавља лице које има дозволу за рад (у даљем 
тексту: лиценца). Без лиценце послове настав-
ника, васпитача и стручног сарадника може да 
обавља: 1) приправник; 2) лице које испуњава 
услове за наставника, васпитача и стручног 
сарадника, са радним стажом стеченим ван 
установе, под условима и на начин утврђеним 
за приправнике; 3) лице које је засновало рад-
ни однос на одређено време ради замене одсут-
ног запосленог; 4) сарадник у предшколској 
установи; 5) педагошки и андрагошки асистент 
и помоћни наставник. Лице из става 2 тач. 1)-3) 
овог члана може да обавља послове наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника без лицен-
це, најдуже две године од дана заснивања рад-
ног односа у установи. Уз пријаву на конкурсу 
потребно је приложити следеће доказе о 
испуњавању услова за обављање послова: 1. 
доказ да поседује одговарајуће образовање - 
диплома о стеченом образовању или уверење 
за кандидате којима диплома још није издата, а 
уколико је образовање стечено у иностранству 
потребно је приложити и одговарајући акт 
односно решење о признавању дипломе од 
стране надлежног органа Републике Србије; 2. 
доказ да је држављанин Републике Србије - 
уверење о држављанству Републике Србије; 3. 
доказ да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (издаје надлежна 
полицијска управа); 4. доказ о знању српског 
језика (прилажу само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику); 5. у скла-
ду са чланом 155. став 1 и 2 а у вези са чланом 
154. став 2 Закона основама система образо-
вања и васпитања кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) и исти 
прилажу уз пријаву на конкурс; 6. извод из 
матичне књиге рођених достављају само канди-
дати код којих је дошло до промене у имену 
односно презимену од датума дипломирања до 
дана подношења пријаве на конкурс; 7. радна 
биографија (уколико је лице већ радило) - 
пожељно. Изабрани кандидат је пре закључења 
уговора о раду у обавези да поднесе доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (здравствено 
уверење). Сви докази уз пријаву прилажу се у 
оригиналу или у фотокопији која је оверена у 
општини или суду, односно код јавног бележни-
ка (не старији од 6 месеци). Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи све оне доказе о 
испуњености услова за пријем у радни однос 
чије се прилагање захтева конкурсом. Пријава 
на конкурс треба да буде разумљива и да би се 
по њој могло поступати треба да садржи наро-
чито: назначење органа коме се подноси, а то 
је: Конкурсна комисија Средње школе „17. сеп-
тембар” Лајковац тачно назначење радног мес-
та на које се конкурише, име и презиме  
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подносиоца, адресу подносиоца (место преби-
валишта, поштански број, улицу и број), кон-
такт телефон, својеручни потпис подносиоца, 
уколико подносилац поседује имејл-адресу исту 
наводи у пријави. Уредном пријавом на конкурс 
сматра се пријава која садржи све горе наведе-
но. Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана 
и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Благовременом 
пријавом на конкурс сматра се пријава која је 
непосредно предата школи пре истека рока 
утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока 
предата пошти у облику препоручене пошиљке. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју име-
нује директор, а која утврђује благовременост и 
потпуност пријава на конкурс и испуњеност 
законских услова за пријем у радни однос кан-
дидата у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава и, на основу увида у конкур-
сни материјал, од кандидата који су поднели 
благовремене и потпуне пријаве и испуњавају 
све законске услове за пријем у радни однос 
бира кандидате који улазе у ужи избор за 
пријем у радни однос. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор у року од осам дана од дана 
састављања ужег избора кандидата упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и учени-
цима, а потом с кандидатима са листе обавља 
разговор. Разговор са кандидатима обавиће се 
у просторијама школе, с тим што ће кандидати 
о датуму и времену бити обавештени телефон-
ским путем на број који су навели у пријави, а о 
чему ће се сачинити и белешка или на други 
погодан начин (путем електорнске поште). Циљ 
разговора после психолошке процене јесте 
додатно процењивање спремности кандидата 
за обављање послова за које је конкурисао. 
После обављеног разговора Конкурсна комисија 
доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Решење о избору кандидата дос-
тавља се свим кандидатима, односно учесници-
ма конкурса. Кандидат незадовољан решењем 
о изабраном кандидату може да поднесе жалбу 
директору, у року од осам дана од дана дос-
тављања решења Конкурсне комисије. Дирек-
тор о жалби одлучује у року од осам дана од 
дана подношења. По коначности решења о 
избору кандидата, директор са изабраним кан-
дидатом закључује уговор о раду. Пре закључи-
вања уговора о раду, изабрани кандидат је 
дужан да достави доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњавању наведених усло-
ва слати поштом на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс” или предати лично у 
секретаријату школе сваког радног дана од 8. 
00 до 14. 00 часова. Неуредне, неблаговремене 
или непотпуне пријаве као и пријаве чије фото-
копије докумената нису оверене од стране 
надлежног органа неће бити узете у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе Радоја Блажића и 
преко телефона 014/3431-145. 

Професор физичког васпитања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139. и члана 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („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 

средњим стрчним школама. 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 одговарајуће образо-
вање; 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик. Услови из става 1 
овог члана доказују се приликом пријема у рад-
ни 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 при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Чла-
ном 140. став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, прописано је да 
наставник васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама 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 педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Образовање наставника, и стручних сарадника 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина регулисано је чланом 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
према коме је прописано следеће: обавезно 
образовање лица из члана 140. Закона је обра-
зовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, 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 пре-
носа бодова. Образовање из става 1 овог чла-
на, наставник, васпитач и стручни сарадник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Програм 
за стицање образовања из става 1 овог члана 
остварује високошколска установа у оквиру 
акредитованог студијског програма или као 
програм образовања током читавог живота, у 
складу са прописима којима се уређује високо 
образовање. Сматра се да наставник, васпитач 
и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из става 1. овог члана 
Закона. Услови за рад наставника и стручног 
сарадника регулисани су чланом 144. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
према коме је прописано следеће: послове 

наставника и стручног сарадника може да 
обавља лице које има дозволу за рад (у даљем 
тексту: лиценца). Без лиценце послове настав-
ника, васпитача и стручног сарадника може да 
обавља: 1) приправник; 2) лице које испуњава 
услове за наставника, васпитача и стручног 
сарадника, са радним стажом стеченим ван 
установе, под условима и на начин утврђеним 
за приправнике; 3) лице које је засновало рад-
ни однос на одређено време ради замене одсут-
ног запосленог; 4) сарадник у предшколској 
установи; 5) педагошки и андрагошки асистент 
и помоћни наставник. Лице из става 2 тач. 1)-3) 
овог члана може да обавља послове наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника без лицен-
це, најдуже две године од дана заснивања рад-
ног односа у установи. Уз пријаву на конкурсу 
потребно је приложити следеће доказе о 
испуњавању услова за обављање послова: 1. 
доказ да поседује одговарајуће образовање - 
диплома о стеченом образовању или уверење 
за кандидате којима диплома још није издата, а 
уколико је образовање стечено у иностранству 
потребно је приложити и одговарајући акт 
односно решење о признавању дипломе од 
стране надлежног органа Републике Србије; 2. 
доказ да је држављанин Републике Србије - 
уверење о држављанству Републике Србије; 3. 
доказ да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (издаје надлежна 
полицијска управа); 4. доказ о знању српског 
језика (прилажу само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику); 5. у скла-
ду са чланом 155. став 1 и 2 а у вези са чланом 
154. став 2 Закона основама система образо-
вања и васпитања кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) и исти 
прилажу уз пријаву на конкурс; 6. извод из 
матичне књиге рођених достављају само канди-
дати код којих је дошло до промене у имену 
односно презимену од датума дипломирања до 
дана подношења пријаве на конкурс; 7. радна 
биографија (уколико је лице већ радило) - 
пожељно. Изабрани кандидат је пре закључења 
уговора о раду у обавези да поднесе доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (здравствено 
уверење). Сви докази уз пријаву прилажу се у 
оригиналу или у фотокопији која је оверена у 
општини или суду, односно код јавног бележни-
ка (не старији од 6 месеци). Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи све оне доказе о 
испуњености услова за пријем у радни однос 
чије се прилагање захтева конкурсом. Пријава 
на конкурс треба да буде разумљива и да би се 
по њој могло поступати треба да садржи наро-
чито: назначење органа коме се подноси, а то 
је: Конкурсна комисија Средње школе „17. сеп-
тембар” Лајковац тачно назначење радног мес-
та на које се конкурише, име и презиме подно-
сиоца, адресу подносиоца (место преби- 
валишта, поштански број, улицу и број), кон-
такт телефон, својеручни потпис подносиоца, 
уколико подносилац поседује е-маил адресу 
исту наводи у пријави. Уредном пријавом на 
конкурс сматра се пријава која садржи све горе 
наведено. Рок за пријављивање на конкурс је 
10 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у публикацији Националне 
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службе за запошљавање „Послови”. Благовре-
меном пријавом на конкурс сматра се пријава 
која је непосредно предата школи пре истека 
рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог 
рока предата пошти у облику препоручене 
пошиљке. Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју именује директор, а која утврђује бла-
говременост и потпуност пријава на конкурс и 
испуњеност законских услова за пријем у радни 
однос кандидата у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава и, на основу уви-
да у конкурсни материјал, од кандидата који су 
поднели благовремене и потпуне пријаве и 
испуњавају све законске услове за пријем у 
радни однос бира кандидате који улазе у ужи 
избор за пријем у радни однос. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор у року од осам дана од 
дана састављања ужег избора кандидата 
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 пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима, а потом с кандидатима са 
листе обавља разговор. Разговор са кандидати-
ма обавиће се у просторијама школе, с тим што 
ће кандидати о датуму и времену бити оба-
вештени телефонским путем на број који су 
навели у пријави, а о чему ће се сачинити и 
белешка или на други погодан начин (путем 
електорнске поште). Циљ разговора после пси-
холошке процене јесте додатно процењивање 
спремности кандидата за обављање послова за 
које је конкурисао. После обављеног разговора 
Конкурсна комисија доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Решење о избору 
кандидата доставља се свим кандидатима, 
односно учесницима конкурса. Кандидат неза-
довољан решењем о изабраном кандидату може 
да поднесе жалбу директору, у року од осам 
дана од дана достављања решења Конкурсне 
комисије. Директор о жалби одлучује у року од 
осам дана од дана подношења. По коначности 
решења о избору кандидата, директор са 
изабраним кандидатом закључује уговор о раду. 
Пре закључивања уговора о раду, изабрани кан-
дидат је дужан да достави доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима. Пријаве са 
потребном документацијом о испуњавању наве-
дених услова слати поштом на горе наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс” или предати 
лично у секретаријату школе сваког радног дана 
од 8.00 до 14.00 часова. Неуредне, неблаговре-
мене или непотпуне пријаве као и пријаве чије 
фотокопије докумената нису оверене од стране 
надлежног органа неће бити узете у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе Радоја Блажића и 
преко телефона 014/3431-145. 

ОШ „РАЈКО МИХАИЛОВИЋ”
14214 Бањани, Карађорђева бб

тел. 014/461-102

На основу Уредбе о примени рокова у управним 
поступцима за време ванредног стања („Сл. глас-
ник РС” број 41/20 и 43/ 20), а у вези са Инструк-
цијом Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, број 610-00326/2020-04 од 12. 
05. 2020. године, о конкурсима објављеним пре 
или у току ванредног стања, издаје се следеће 
обавештење о продужењу рока за подношење 
пријава на оглас: Продужава се рок за подно-
шење пријава на оглас објављен 11. 03. 2020. 
године у публикацији „Послови”, за радна мес-
та наставник разредне наставе, наставник мате-
матике и наставник енглеског језика. Имајући у 

виду да је током периода предвиђеног за подно-
шење пријава кандидата на објављени конкурс 
ступила на снагу Одлука о проглашењу ванред-
ног стања („Сл. гласник РС”, бр. 29/20), конкурс 
је прекинут пре истека рока за подношење пону-
да. На основу Уредбе о примени рокова у управ-
ним поступцима за време ванредног стања, рок 
за подношење пријава кандидата на конкурс 
продужава се 30 дана од дана престанка ванред-
ног стања, односно до 06. јуна 2020. године. 

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3

тел. 014/221-622

Наставник ликовне културе
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати треба да при-
ложе: кратку биографију; оверену фотокопију 
дипломе; потврду да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; извод из матичне 
књиге рођених (оверену фотокопију или ориги-
нал); уверење о држављанству (оверену фото-
копију или оригинал), не старије од 6 месеци; 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС; уколико кандидат није стекао 
основно, средње, више или високо образовање 
на српском језику у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Поред 
општих услова (члан 139 и 140) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) 
кандидати за радно место: наставник ликовне 
културе, морају испуњавати и посебне усло-
ве предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 2/2020). Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве се подносе на горе наведену адресу. 

ОШ „МИЛАН РАКИЋ” 
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 31

тел. 014/3421-168

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, број: 610-00-
326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о конкурси-
ма објављеним пре или у току ванредног стања 
и допуне инструкције о конкурсима објављеним 
пре или у току ванредног стања, Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, број: 
610-00-326/1/2020-04 од 14.5.2020. године, 
Основна школа „Милан Ракић” из Мионице даје 
следеће обавештење: Продужава се рок за под-
ношење пријава на оглас објављен дана 18. 3. 
2020. године у публикацији „Послови” за рад-
но место: сремачица са 80% радног времена за 
рад у издвојеном одељењу у Табановићу. Рок 
за подношење пријава на конкурс продужава 
се 30 дана од дана престанка ванредног стања, 
односно до 6. јуна 2020. године, ког датума 
истиче рок за пријаву на конкурс. 

ОШ „МИЛАН РАКИЋ”
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 31

тел. 014/3421-168

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане чланом 
122. став 5, чланом 139. и чланом 140. ста-
вови 1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 
6/2020) и Правилником о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015) и то: I) 
да поседује одговарајуће образовање из члана 
140. ставови 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено за наставника 
у подручју рада разредне и предметне наставе 
у основној школи и стручног сарадника и то: 1. 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета или (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; лице из става 1. 
тачка 1. подтачка 2. члана 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2. на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; II) да има 
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, вас-
питача и стручног сарадника, односно положен 
стручни испит; III) да је прошао обуку и поло-
жен испит за директора установе; IV) да има 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; V) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; VI) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да није 
правноснажно осуђиван за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; против кога није 
покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за наведе-
на кривична дела; VII) да има држављанство 
Републике Србије; VIII) да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из члана 
140. ставови 1. и 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), 
дужност директора може да обавља и лице које 
има образовање из члана 140. став 3. Закона 
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о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/2020) за наставника основне шко-
ле, дозволу за рад наставника или стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у уста-
нови образовања након стеченог образовања. 
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: био-
графске податке, односно радну биографију, 
податке о кретању у служби или радном одно-
су и предлог плана рада за будући мандатни 
период; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старији од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (не старији од 6 месеци); 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу; оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за директора установе (пријава 
која не садржи уверење о положеном испиту 
за директора установе неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директо-
ра школе); оригинал потврду да има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (не старију од 6 месеци); 
доказ о неосуђиваности - уверење из казнене 
евиденције да лице није осуђивано за кривич-
на дела за која 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење из МУП-а, ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); уверење из основног и вишег суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак донета наредба о спровођењу истра-
ге, 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); уверење привредног 
суда да није правноснажно осуђен за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности, не 
старије од 30 дана; лекарско уверење, не ста-
рије од шест месеци, да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (оригинал или оверена 
копија); доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора школе и оцену спољашњег вред-
новања доставља кандидат на конкурсу који је 
претходно обављао дужност директора школе; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата - извештај просветног савет-
ника за кандидата на конкурсу који поседује 
тај доказ (оверена фотокопија), уколико нема 
овај извештај, кандидат доставља краћу изјаву 
на околност недостављања извештаја; уколи-
ко кандидат није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-

ве. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће узети у разматрање. 
Фотокопије докумената које нису оверене неће 
се узети у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова слати 
поштом на горе наведену адресу са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора”. Ближа оба-
вештења могу се добити код секретара школе 
на телефон: 063/18-06-978.

ОШ „РАЈКО МИХАИЛОВИЋ”
14214 Бањани, Карађорђева бб

тел. 014/461-102

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони 
10/19 и 6/20): 1. да имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019 од 15. 08. 2019.); 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них 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 и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ 
о знању језика на коме се остварује образов-
но васпитни рад, доставља само онај канди-
дат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику). Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који се може преузе-
ти на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају уста-
нови. 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 пријаву на кон-
курс кандидати, поред биографије треба да 
приложе (у оригиналу или оверене копије, 
не старије од 6 месеци): диплому о стеченом 
образовању, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђива-
ности. У току трајања поступка одлучивања о 
избору, кандидати који уђу у ужи избор дуж-
ни 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 сис-
тема образовања и васпитања, по распореду 
који утврди школа у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање о чему ће кандида-
ти бити благовремено обавештени. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова за 
пријем у радни однос достављају се на горе 
наведену адресу са назнаком „За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. 

Наставник ликовне културе
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони 10/19 и 
6/20): 1. да имају одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140. и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 15.08.2019); 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 3 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. држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад (доказ о знању језика 
на коме се остварује образовно васпитни рад, 
доставља само онај кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском јези-
ку). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају установи. Докази о испуње-
ности 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 пријаву на конкурс кандидати, поред 
биографије треба да приложе (у оригиналу 
или оверене копије, не старије од 6 месеци): 
диплому о стеченом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о неосуђиваности. У току трајања 
поступка одлучивања о избору, кандидати који 
уђу у ужи избор дужни су да се подвргну прове-
ри психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба 
за запошљавање, применом стандардизова-
них поступака, у складу са чланом 154. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
по распореду који утврди школа у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
на горе наведену адресу са назнаком „За кон-
курс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. 

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони 10/19 и 
6/20): 1. да имају одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140. и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
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3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 15. 08. 2019.); 
2. да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 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. држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад (доказ о знању језика 
на коме се остварује образовно васпитни рад, 
доставља само онај кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском јези-
ку). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају установи. Докази о испуње-
ности 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 пријаву на конкурс кандидати, поред 
биографије треба да приложе (у оригиналу 
или оверене копије, не старије од 6 месеци): 
диплому о стеченом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о неосуђиваности. У току трајања 
поступка одлучивања о избору, кандидати који 
уђу у ужи избор дужни су да се подвргну прове-
ри психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба 
за запошљавање, применом стандардизова-
них поступака, у складу са чланом 154. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
по распореду који утврди школа у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
на горе наведену адресу са назнаком „За кон-
курс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. 

Наставник информатике и 
рачунарства

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони 10/19 и 
6/20): 1. да имају одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140. и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 15. 08. 2019.); 
2. да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 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. држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад (доказ о знању језика 
на коме се остварује образовно васпитни рад, 
доставља само онај кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском јези-
ку). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају установи. Докази о испуње-
ности 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 пријаву на конкурс кандидати, поред 
биографије треба да приложе (у оригиналу 
или оверене копије, не старије од 6 месеци): 
диплому о стеченом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о неосуђиваности. У току трајања 
поступка одлучивања о избору, кандидати који 
уђу у ужи избор дужни су да се подвргну прове-
ри психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба 
за запошљавање, применом стандардизова-
них поступака, у складу са чланом 154. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
по распореду који утврди школа у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
на горе наведену адресу са назнаком „За кон-
курс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. 

Домар
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове 
за пријем у радни однос утврђене чланом 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” број 88/2017, 
27/2018 и 10720199 и то: 1) да имају одгова-
рајуће образовање - средње образовање елек-
тротехничке или машинске струке; 2) да имају 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) држављан-
ство Републике Србије; 5) да знају српски језик 
и језик на којем се остварује образовно васпит-
ни рад; 6) да имају положен испит о стручној 
оспособљености за вршење послова руковалац 
парних котлова. Уз пријавни формулар који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, потреб-
на документа: оригинал или оверена копија 
дипломе; оригинал или оверена копија уверења 
о положеном испиту - руковалац парних кот-
лова; оригинал уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); оригинал извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о некажњавању 
- оверена копија или оригинал шаљу се на горе 
наведену адресу школе. Доказ о поседовању 
физичке психичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима, доставља се пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. 

Чистачица
са 60% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа, испуњеност услова по пропи-
сима закона о раду као и услова из члана 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се преузима са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја а потребну документацију 
заједно са одштампаним и попуњеним пријав-
ним формуларом достављају школи. Докумен-
тација потребна за конкурс: 1) оверена копија 
дипломе о стеченом образовању; 2) уверење да 
кандидат није осуђиван - оригинал или овере-
ну копију; 3) уверење о држављанству - ори-
гинал или оверену копију; 4) извод из матичне 
књиге рођених; 5) кратак CV кандидата, а доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не 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 кон-
курс - чистачица”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. 

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА „МИОНИЦА”
14242 Мионица, Кнеза Грбовића бб

тел. 014/3422-120

Оглас објављен дана 26.02.2020. у публика-
цији „Послови” поништава се за радно место: 
наставник практичне наставе куварство. У оста-
лом делу оглас остаје непромењен. 

ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ”
14210 Уб, Краља Петра 13

тел. 014/411-681

Наставник клавира

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/20) 
одговарајући степен стручне спреме а у складу 
са чланом 140. истог закона, као и у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) које се доставља приликом 
закључења уговора о раду; уверење да није 
осуђиван за кривична дела из члана 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања не старије од 6 месеци, тј. 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривично дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 међународним правом, без обзи-
ра на кривичну санкцију за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторско пона-
шање; да је држављанин Републике Србије. 
Кандидати попуњавају пријаву на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријаву кан-
дидат прилаже: уверење о држављанству - не 
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старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); дипло-
ма о стеченом оразовању (оригинал или овере-
на копија) лица која су стекла мастер, прилажу 
и диплому основних академских студија; да зна 
језик на коме се одвија васпитно-образовни 
рад (српски језик). Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве за 
конкурс се подносе у затвореним ковертама са 
назнаком: „За конкурс за радно место настав-
ника _______________” (уписати на које место 
се конкурише), поштом на горе наведену адре-
су или се непосредно предају секретаријату 
школе сваког радног дана од 8 до 12 часова. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе сваког радног дана у 
времену од 9 до 12 часова и/или на телефон 
014/411-681. 

Наставник виолине

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/20) 
одговарајући степен стручне спреме а у складу 
са чланом 140. истог закона, као и у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) које се доставља приликом 
закључења уговора о раду; уверење да није 
осуђиван за кривична дела из члана 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања не старије од 6 месеци, тј. 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривично дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 међународним правом, без обзи-
ра на кривичну санкцију за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторско пона-
шање; да је држављанин Републике Србије. 
Кандидати попуњавају пријаву на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријаву кан-
дидат прилаже: уверење о држављанству - не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); дипло-
ма о стеченом оразовању (оригинал или овере-
на копија) лица која су стекла мастер, прилажу 
и диплому основних академских студија; да зна 
језик на коме се одвија васпитно-образовни 
рад (српски језик). Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве за 
конкурс се подносе у затвореним ковертама са 
назнаком: „За конкурс за радно место настав-
ника _______________” (уписати на које место 
се конкурише), поштом на горе наведену адре-
су или се непосредно предају секретаријату 
школе сваког радног дана од 8 до 12 часова. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе сваког радног дана у 
времену од 9 до 12 часова и/или на телефон 
014/411-681. 

Наставник хармонике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 

88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/20) 
одговарајући степен стручне спреме а у складу 
са чланом 140. истог закона, као и у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) које се доставља приликом 
закључења уговора о раду; уверење да није 
осуђиван за кривична дела из члана 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања не старије од 6 месеци, тј. 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривично дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 међународним правом, без обзира 
на кривичну санкцију за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторско понашање; 
да је држављанин Републике Србије. Кандидати 
попуњавају пријаву на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријаву кандидат прилаже: 
уверење о држављанству - не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); диплома о стеченом ора-
зовању (оригинал или оверена копија) лица која 
су стекла мастер, прилажу и диплому основних 
академских студија; да зна језик на коме се 
одвија васпитно-образовни рад (српски језик). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве за конкурс се подносе у 
затвореним ковертама са назнаком: „За конкурс 
за радно место наставника _______________” 
(уписати на које место се конкурише), поштом 
на горе наведену адресу или се непосредно пре-
дају секретаријату школе сваког радног дана од 
8 до 12 часова. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе сваког рад-
ног дана у времену од 9 до 12 часова и/или на 
телефон 014/411-681. 

Наставник виолончела
са 57,54% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/20) 
одговарајући степен стручне спреме а у складу 
са чланом 140. истог закона, као и у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) које се доставља приликом 
закључења уговора о раду; уверење да није 
осуђиван за кривична дела из члана 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања не старије од 6 месеци, тј. 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривично дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 међународним правом, без обзира 

на кривичну санкцију за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторско понашање; 
да је држављанин Републике Србије. Кандидати 
попуњавају пријаву на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријаву кандидат прилаже: 
уверење о држављанству - не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); диплома о стеченом ора-
зовању (оригинал или оверена копија) лица која 
су стекла мастер, прилажу и диплому основних 
академских студија; да зна језик на коме се 
одвија васпитно-образовни рад (српски језик). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве за конкурс се подносе у 
затвореним ковертама са назнаком: „За конкурс 
за радно место наставника _______________” 
(уписати на које место се конкурише), поштом 
на горе наведену адресу или се непосредно пре-
дају секретаријату школе сваког радног дана од 
8 до 12 часова. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе сваког рад-
ног дана у времену од 9 до 12 часова и/или на 
телефон 014/411-681. 

Наставник клавира са корепетицијом

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/20) 
одговарајући степен стручне спреме а у складу 
са чланом 140. истог закона, као и у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) које се доставља приликом 
закључења уговора о раду; уверење да није 
осуђиван за кривична дела из члана 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања не старије од 6 месеци, тј. 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривично дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 међународним правом, без обзира 
на кривичну санкцију за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторско понашање; 
да је држављанин Републике Србије. Кандидати 
попуњавају пријаву на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријаву кандидат прилаже: 
уверење о држављанству - не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); диплома о стеченом ора-
зовању (оригинал или оверена копија) лица која 
су стекла мастер, прилажу и диплому основних 
академских студија; да зна језик на коме се 
одвија васпитно-образовни рад (српски језик). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве за конкурс се подносе у 
затвореним ковертама са назнаком: „За конкурс 
за радно место наставника _______________” 
(уписати на које место се конкурише), поштом 
на горе наведену адресу или се непосредно пре-
дају секретаријату школе сваког радног дана од 
8 до 12 часова. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе сваког рад-
ног дана у времену од 9 до 12 часова и/или на 
телефон 014/411-681. 
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Наука и образовање

Наставник клавира са корепетицијом 
и упоредним клавиром

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/20) 
одговарајући степен стручне спреме а у складу 
са чланом 140. истог закона, као и у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) које се доставља приликом 
закључења уговора о раду; уверење да није 
осуђиван за кривична дела из члана 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања не старије од 6 месеци, тј. 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривично дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 међународним правом, без обзира 
на кривичну санкцију за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторско понашање; 
да је држављанин Републике Србије. Кандидати 
попуњавају пријаву на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријаву кандидат прилаже: 
уверење о држављанству - не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); диплома о стеченом ора-
зовању (оригинал или оверена копија) лица која 
су стекла мастер, прилажу и диплому основних 
академских студија; да зна језик на коме се 
одвија васпитно-образовни рад (српски језик). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве за конкурс се подносе у 
затвореним ковертама са назнаком: „За конкурс 
за радно место наставника _______________” 
(уписати на које место се конкурише), поштом 
на горе наведену адресу или се непосредно пре-
дају секретаријату школе сваког радног дана од 
8 до 12 часова. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе сваког рад-
ног дана у времену од 9 до 12 часова и/или на 
телефон 014/411-681.

ОШ „ДРАГОЉУБ ИЛИЋ”
14203 Драчић, Драчић бб

тел. 014/276-544

Чистачица

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/17 и 95/18 - аутентичнотумачење) канди-
дат морају испуњавати и услове прописане чл. 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр.88/2017, 27/18 
- др. закони, 10/19 и 6/20), и то да: 1) има завр-
шено основно образовање 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 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из 

групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторено понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштампани формулар заједно са пријавом 
на конкурс приложе: кратку биографију; извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној основној школи; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фото-
копију), не старије од шест месеци; уверење 
да није осуђиван за горе наведена дела кан-
дидат прибавља у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе; доказ 
о познавању српског језика (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику). Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима прибавља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве на конкурс, неће се узима-
ти у разматрање при одлучивању по конкурсу. 
Пријаве за сва радна места се подносе лично у 
школу или поштанским путем на горе наведену 
адресу са назнаком „За конкурс”.

ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ”

14246 Белановица
тел. 014/3449-118

Оглас објављен дана 27.05.2020. у публика-
цији „Послови” исправља се за радно место: 
1) наставник српског језика са 95% радног 
времена, у делу потребних доказа који се дос-
тављајуи додаје се следеће: оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу. 
2) домар, у делу услови где уместо VI степен 
стручне спреме треба да стоји IV степен струч-
не спреме. У осталом делу оглас остаје непро-
мењен.

ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА „МИОНИЦА”
14242 Мионица, Кнеза Грбовића бб

тел. 014/3422-120

Оглас објављен дана 27.05.2020. у публика-
цији „Послови” исправља се за радно место: 
1) наставник енглеског језика са 83% радног 
времена, у делу потребних доказа који се дос-
тављајуи додаје се следеће: оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу. 2) 
чистачица са 50% радног времена, у делу усло-
ви где уместо: степен стручне спреме - завр-
шена основна школа, треба да стоји I степен 
стручне спреме - завршена основна школа. У 
осталом делу оглас остаје непромењен.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Бујановац, Бранка Радичевића 1
тел. 017/651-257

Професор српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и то: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” број 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 спо-
собност 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, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доста-
вити: попуњен пријавни формулар који се може 
наћи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
кратку биографију; оверену фотокопију дипло-
ме; уверење о неосуђиваности (да лице 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, 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) које издаје надлежна полицијска управа 
Министарства унутрашњих послова (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест 
месеци); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест 
месеци); доказ о знању српског језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који уђу у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима која 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
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сија обавља разговор са кандидатима са лис-
те и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Разговор са кандидатима биће 
обављен у просторијама Основне школе „Бран-
ко Радичевић” Бујановац, Бранка Радичевића 
1. Пријаве доставити непосредно или путем 
поште на адресу: Основна школа „Бранко Ради-
чевић”, Бранка Радичевића 1, 17520 Бујановац 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос 
на радно место професор српског језика и књи-
жевности”. Рок за подношење пријава је осам 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Професор информатике и 
рачунарства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и то: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној 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); 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доста-
вити: попуњен пријавни формулар који се може 
наћи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
кратку биографију; оверену фотокопију дипло-
ме; уверење о неосуђиваности (да лице 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање) које издаје надлежна полицијска управа 
Министарства унутрашњих послова (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест 
месеци); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест 
месеци); доказ о знању српског језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који уђу у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену 

способности за рад са децом и ученицима која 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Разговор са кандидатима биће 
обављен у просторијама Основне школе „Бран-
ко Радичевић” Бујановац, Бранка Радичевића 1. 
Пријаве доставити непосредно или путем поште 
на адресу: Основна школа „Бранко Радичевић”, 
Бранка Радичевића 1, 17520 Бујановац, са наз-
наком: „Конкурс за пријем у радни однос на 
радно место професор информатике и рачунар-
ства”. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

Васпитач
у припремном предшколском одељењу

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
више образовање или одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академ-
ске студије или специјалистичке струковне сту-
дије) или на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије или мастер струковне студије), или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
год. или на студијама у трајању од три године; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или 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; да има држављанство Републике Србије 
и да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: 
попуњен пријавни формулар који се може наћи 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; кратку 
биографију; оверену фотокопију дипломе; уве-
рење о неосуђиваности (да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање) 
које издаје надлежна полицијска управа Минис-
тарства унутрашњих послова (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од шест месе-
ци); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од шест месе-
ци); доказ о знању српског језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-

тавља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Канди-
дати који уђу у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима која врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом у уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор 
са кандидатима биће обављен у просторијама 
Основне школе „Бранко Радичевић” Бујановац, 
Бранка Радичевића 1. Пријаве доставити непо-
средно или путем поште на адресу: Основна 
школа „Бранко Радичевић”, Бранка Радичевића 
1, 17520 Бујановац, са назнаком: „Конкурс за 
пријем у радни однос на радно место васпитач 
у припремном предшколском одељењу”. Рок 
за подношење пријава је осам дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

Чистач

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и то: да има одговарајуће образовање - да има 
завршену основну школу - 1. степен стручне 
спреме; 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 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; да има држављанство Републике Србије 
и да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: 
попуњен пријавни формулар који се може наћи 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; кратку 
биографију; оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи; уверење о неос-
уђиваности (да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање) које 
издаје надлежна полицијска управа Министар-
ства унутрашњих послова (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од шест месеци); 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од шест месеци); 
доказ о знању српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља 
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само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти који уђу у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима која врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор 
са кандидатима биће обављен у просторијама 
Основне школе „Бранко Радичевић” Бујановац, 
Бранка Радичевића 1. Пријаве доставити непо-
средно или путем поште на адресу: Основна 
школа „Бранко Радичевић”, Бранка Радичевића 
1, 17520 Бујановац, са назнаком: „Конкурс за 
пријем у радни однос на радно место чистач”. 
Рок за подношење пријава је осам дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „АЛИ БЕКТАШИ”
Општина Бујановац, Село Несалце

тел. 063/460-115

1. Наставник математике
са нормом од 77% 

2. Наставник ТИО или ТТ
са нормом од 80%

3. Наставник музичке културе
са нормом од 50%

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из чл. 139, 140. ст 1. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19); да имају школску 
спрему прописану Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
изгрупе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство РепубликеСрбије. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба даподнесе: извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству РепубликеСр-
бије; доказ о стеченом одговарајућем степену 
и врсти образовања (оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању); доказ о поседовању 
дозволе за рад наставника или стручног сарад-
ника (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 поло-
жи испит за лиценцу); доказ о неосуђиваности 
по основама из чл. 139 став 1 тачка 3) Зако-
на (не старији од шест месеци); радну биогра-

фију. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење надлежне здравствене уста-
нове, не старије од шестмесеци) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Сви наведени 
докази се достављају у оригиналу или у ове-
реној фотокопији. Рок за подношење пријаве 
на на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве на конкурс зајед-
но са потребном документацијом се могу под-
нети непосредно или преко поште на адресу 
школе: ОШ „Али Бекташи” Несалце, Бујановац, 
са назнаком „За конкурс”. Настава се изводи 
на албанском језику. Додатне информације о 
конкурсу кандидат може добити на телефон: 
063/460-115, од секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ”

17530 Сурдулица 
тел. 017/815-950

Наставник руског језика
са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24. Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139. став 
1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и 
посебне услове из Правилника о организацији 
и систематизацији послова ОШ „Вук Караџић” 
у Сурдулици. Кандидати треба: 1) да поседу-
је одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140-143. Закона о основама система обра-
зовања 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 сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018 и 11/2019; 
2) да имају психичку, физичку и здравствену 
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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утвђено дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу ОШ „Вук Караџић” Сурду-
лица, Јадранска бб, 17530 Сурдулица. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 
1. попуњен и одштампан пријавни формулар на 
званичној интернет страници МПНТР; 2. овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, не старије од 6 месеци; 3. доказ 
кандидата 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, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (оригинална 
или оверена фотокопија потврде - уверење 
одговарајуће високошколске установе о броју 
оставрених бодова, односно положеним испи-
тима из психологије и педагодије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу), за оне који ово 
образовање поседују, за оне који ово образо-
вање 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; 4. доказ из казнене евиденције МУП-а (ори-
гинал или оверена фотокопија) да лице није 
осуђивано 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утвђено дискриминаторно понашање; 
5. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија), не старије од 6 месеци; 6. доказ 
одговарајуће високошколске установе о позна-
вању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
7. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), не старије од 6 месеци; 8. 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, иза-
брани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Избор 
се врши у складу са ЗОСОВ. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата, кандидати изабра-
ни у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Пријаве доставити лично или 
слати на адресу: ОШ„Вук Караџић” Сурдули-
ца, Јадранска бб, 17530 Сурдулица. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Конкурс спроводи Конкур-
сна комисија именована од стране директора 
школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ”

17530 Сурдулица 
тел. 017/815-950

Васпитач
у групи припремно-предшколског 

програма

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24. Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139. став 
1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) 
и посебне услове из Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова ОШ „Вук 
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Караџић” у Сурдулици. Кандидати треба: 1) 
да поседују одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140-143. 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 сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018 и 11/2019; 
2) да имају психичку, физичку и здравствену 
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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утвђено дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу: ОШ „Вук Караџић” Сурду-
лица, Јадранска бб, 17530 Сурдулица. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 
1. попуњен и одштампан пријавни формулар на 
званичној интернет страници МПНТР; 2. овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, не старије од 6 месеци; 3. доказ 
кандидата 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, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (оригинална 
или оверена фотокопија потврде - уверење 
одговарајуће високошколске установе о броју 
оставрених бодова, односно положеним испи-
тима из психологије и педагодије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу), за оне који ово 
образовање поседују, за оне који ово образо-
вање 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; 4. доказ из казнене евиденције МУП-а (ори-
гинал или оверена фотокопија) да лице није 
осуђивано 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утвђено дискриминаторно понашање; 
5. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија), не старије од 6 месеци; 6. доказ 
одговарајуће високошколске установе о позна-
вању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику (оригинал или 

оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
7. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), не старије од 6 месеци; 8. 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, иза-
брани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Избор 
се врши у складу са ЗОСОВ. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата, кандидати изабра-
ни у ужи избор биће упућени на психолошкуу 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Пријаве доставити лично или 
слати на адресу: ОШ„Вук Караџић” Сурдулица, 
Јадранска бб, 17530 Сурдулица. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ”

17530 Сурдулица 
тел. 017/815-950

Наставник математике
са 77% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24. Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139. став 
1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), 
и посебне услове из Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова ОШ „Вук 
Караџић” у Сурдулици. Кандидати треба: 1) 
да поседује одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140-143. 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 сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018 и 11/2019; 
2) да имају психичку, физичку и здравствену 
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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утвђено дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу: ОШ „Вук Караџић” Сурду-
лица, Јадранска бб, 17530 Сурдулица. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 1. 
попуњен и одштампан пријавни формулар на 
званичној интернет страници МПНТР; 2. ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, не старије од 6 месеци; 3. доказ 
кандидата 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, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (оригинална или 
оверена фотокопија потврде - уверење одгова-
рајуће високошколске установе о броју оставре-
них бодова, односно положеним испитима из 
психологије и педагодије или оверена копија 
уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу), за оне који ово образовање 
поседују, за оне који ово образовање не поседу-
ју, Закон сходно члану 142. став 2 дозвољава да 
је ово образовање наставник обавезан да стек-
не у року од једне године, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу; 4. доказ из 
казнене евиденције МУП-а (оригинал или ове-
рена фотокопија) да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утвђено дискриминаторно понашање; 5. уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
копија), не старије од 6 месеци; 6. доказ одго-
варајуће високошколске установе о познавању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад, уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); 7. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија), не старије од 6 месеци; 8. доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Избор се врши у складу са 
ЗОСОВ. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата, кандидати изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошкуу процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Прија-
ве доставити лично или слати на адресу: ОШ 
„Вук Караџић” Сурдулица, Јадранска бб, 17530 
Сурдулица. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ”

17530 Сурдулица 
тел. 017/815-950

Обавештење

Рок за пријаву кандидата на објављене конкур-
се продужава се 30 дана од дана престанка ван-
редног стања, односно до 6. јуна 2020. године. 
У току ванредног стања, дана 18. марта 2020. 
године објављени су конкурси за пријем педа-
гога са пуним радним временом на неодређено 
време и пријем на радном месту хигијеничар-
ке, 2 извршиоца по 100% радног времена на 
неодређено време у ОШ „Вук Караџић” у Сур-
дулици. Конкурси су објављени у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви” од 18. марта 2020. године. Обавештавамо 
сва заинтересована лица да је последњи дан 
рока за пријаву на конкус 6. јун 2020. године. 
Напомена: Конкурси се налазе у Публикацији 
„Послови” НСЗ, број 873 од 18.03.2020. годи-
не, на страни 104. Пријаве доставити лично или 
слати на адресу: ОШ „Вук Караџић”, Сурдулица. 
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Наука и образовање

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

17500 Врање, Боре Станковића 10
тел. 017/421-029

Обавештење

Рок за пријаву по конкурсу објављеном у листу 
„Послови” од 18.03.2020. године продужава за 
30 дана од укидања ванредног стања односно 
закључно са 05.06.2020. године. 

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

17500 Врање, Боре Станковића 10
тел. 017/421-029

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством - наставник клавира

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством - наставник 
хармонике

са 70% радног времена

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством - наставник гитаре

Корепетитор

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања 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. Правилника 
о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, број 18/2013, 2/17, 
9/19 и 1/20). Кандидат мора: 1) да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140. 
и 142. Закона о основама система образовања 
и вапитања; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријав-
ни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз попуњени пријавни фор-
мулар, поред радне биографије, 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 сте-
као 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 евиденције МУП-а Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них; доказ о знању српског језика за кандида-
те који на српском језику нису стекли одгова-
рајуће образовање. Пре закључења уговора 
о раду, кандидати подносе и доказ о испуње-
ности услова из члана 139. ст. 1 тач. 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања (да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима). Рок за под-
ношење пријава је осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неправовремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се под-
носе на наведену адресу или лично у Секрета-
ријату школе где се могу добити и детаљније 
информације о конурсу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА”

Радовница

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139. и 
чланом 140 ст. 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Дужност дирек-
тора школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140. став. 
1. И 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника те врсте школе и 
подручја рада, за педагога и психолога, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање осам година рада у школи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Испит за 
директора установе може да полаже и лице 
које испуњава услове за директора устано-
ве и које има и доказ о похађању прописаног 
програма обуке. Лице које полаже испит за 
директора стиче дозволу за рад директора (у 
даљем тексту лиценца за директора). Изабрани 
директор који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужности. Директору који 
не положи испит за директора у року од две 
године од дана ступања на дужности, престаје 
дужност директора. Лиценца за директора оду-
зима се директору који је осуђен правоснаж-
ном пресудом за повреду забране из члана 110-
113 ЗООСВ, за кривично дело или привредни 
преступ у вршењу дужности. Програм обуке у 
складу са стандардима компентенције директо-
ра, програм испита, начин и поступак полагања 
испита, састав и начин рада комисије Минис-
тарства, односно надлежног органа, садржину 
и изглед обрасца лиценце за директора, садр-
жај и начин вођења регистара издатих лиценци 
за директора, накнаде за рад чланова комисије 
и остала примања у вези са полагањем испита 
и стицањем лиценце за директора, прописује 
министар. Лице за директора може бити лице 
које је држављанин Републике Србије; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично 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 заштиће-
них међународним правом без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање. Директор се бира на период од четири 
године. Уз пријаву кандидат за директора шко-
ле дужан је да поднесе следеће доказе: ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ о поседовању лиценце за 
рад, доказ о раду у установи, доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, уверење о положе-
ном испиту за директора школе се не прилаже, 
али је кандидат који буде изабран за директо-
ра дужан да исти приложи у законском року, 
уверење о држављанству и биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби. Уверење да 
кандидат није осуђиван у складу са одредбом 
члана 130. став 1. тачка 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања. Документа уз 
пријаву се достављају у оригиналу или копије 
оверене од стране надлежних органа, не ста-
рије од шест месеци. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријаве слати на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс”. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40
тел. 017/474-807

Чистачица

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 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 - други закони, 10 /19 и 6/20) 
односно: да има стечено основно образовање 
(1. степен стручне спреме); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
и попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, 
кандидати су дужни да доставе, у оригиналу 
или у овереном препису или овереној фотоко-
пији, следећу документацију: извод из матич-
не књиге рођених - не старије од 6 месеци у 
односу на дан истека конкурса; уверење о 
држављанству Републике Србије - не старије 
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса; 
сведочанство о завршеном основном образо-
вању (оригинал или оверена копија); уверење 
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затворау трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
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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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање - не старије од 6 месеци дана у 
односу на дан истека конкурса; доказ о знању 
српског језика, осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику или су 
положили испит из српског језика по програ-
му одговарајуће школске установе. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Србије, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Конкурс 
спроводи комисија коју именује директор у 
складу са законом. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који буду испуња-
вали услове конкурса и буду изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана од дана истека рока 
за подношење пријава упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом 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 и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
из претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Лице које буде 
изабрано по конкурсу, дужно је да приложи 
доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Благовременом 
пријавом сматра се пријава која је непосред-
но предата школи пре истека рока утврђеног 
у конкурсу или је пре истека тог рока преда-
та 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 сма-
тра се пријава која у прилогу садржи попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС и све прилоге којима кан-
дидат доказује да испуњава услове за избор у 
складу са Законом и овим конкурсом. Пријаве 
подносити на адресу (са назнаком „За кон-
курс”): Основна школа „Бранко Радичевић”, 
Владичин Хан, Боре Станковића 40, 17510 Вла-
дичин Хан. Контакт телефон: 017/474-807.

ОСНОВНА ШКОЛА „НАИМ ФРАШЕРИ”
Бујановац, Доситеја Обрадовића 13

тел. 017/651-304

Наставник српског као нематерњег 
језика

Наставник албанског језика
са 89 % норме

Наставник немачког језика
са 89% норме

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140. Закона о основама система 

образовања и васпитања (стечено на студија-
ма другог степена: 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; кандидат мора 
да има степен и врсту стручне спреме у скла-
ду са важећим Правилником о степену и врсти 
образовању наставника и стручних сарадника у 
основној школи - за обављање послова настав-
ника наведених предмета.

Помоћни радник за одржавање 
хигијене - чистачица

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
важећим Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у школи - завршен 1. сте-
пен стручне спреме, односно завршена основна 
школа.

ОСТАЛО: Остали услови за све кандидате да: 
1) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 2) 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, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 3) има држављанство 
Републике Србије; 4) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад-ал-
бански. Уз пријаву доставити: Попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете; потписана пријава са 
радном биографијом; оверену копију дипломе 
одговарајућег степена и врсте стручне спреме 
(за наставника); оверену копију сведочанства о 
завршеној основној школи (за чистачице); ори-
гинал или оверену копију уверења о држављан-
ству Републике Србије; оверену копију извода 
из матичне књиге рођених и уверење о неос-
уђиваности. Доказ о знању српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад је диплома за наставнике, одн. сведо-
чанство о завршеној основној школи (као што 
је наведено напред) - приликом доказивања 
степена и врсте стручне спреме. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и 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 децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака 
- о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе које су навели у својим 
пријавама. Након обављене психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима, 
конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и обавља разговор са кандидатима, а о дату-
му обављања разговора, кандидати ће бити 
обавештени на број телефона који напишу на 
пријави. Рок за пријављивање је 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса. Све пријаве са 
приложеном документацијом предати у секре-
таријату школе од 09.00 до 12.00 часова или 
послати поштом на адресу: Основна школа 
„Наим Фрашери”, 17520 Бујановац, Д. Обра-
довића 13. Напомена: настава се изводи на 
албанском језику.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ”

Рајинце

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
са 50% ангажовања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1) да имају одговарајуће обра-
зовање из области економских наука стечено 
на студијама другог степена - мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије или завршене 
основне студије у трајању од најмање 4 године 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад; 3) да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да имају држављанство Републике Србије; 
5) потребно радно искуство. Уз пријавни фор-
мулар који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја кандидати достављају потребну доку-
ментацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса на адресу школе: ОШ „Зенељ 
Хајдини” Рајинце, поштански број 17523 (тел. 
062/311-470). Уз пријаву потребно је доставити: 
извод из матичне књиге рођених, фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом образовању, 
уверење о неосуђиваности издато од стране 
МУП Републике Србије и уверење о држављан-
ству. Фотокопије докумената морају бити ове-
рене. Оригинали уверења не смеју бити старији 
од 6 месеци. Доказ да кандидат има одгова-
рајућу психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад подноси се пре закључења уговора 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве на 
конкурс неће бити разматране. Пријаве се дос-
тављају на горе наведену адресу, у затвореној 
коверти, са напоменом: „За конкурс - дипломи-
рани економиста за финансијско-рачуновод-
ствене послове”.

Секретар школе
са 50% ангажовања

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20), и то: 1. 
да има одговарајуће образовање у складу са чл. 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, и 10/2019, 27/2018 - др. 
закони и 6/20) и у 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
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гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ су 
у обавези да доставе само они кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српс-
ком језику). Докази о испуњености услова из. 
тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачка 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати треба 
да испуњавају услове прописане чланом 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 
6/20), који се доказују приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају у току рада. Докази о 
испуњености услова саставни су део пријаве 
на конкурс, осим доказа да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, коју прибавља пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја у делу „Ново 
на сајту”) и исти достављају, читко попуњен и 
оштампан, школи са следећом потребном оба-
везном документацијом: 1. пријаву на конкурс 
са краћом биографијом својеручно потписану; 
2. доказ о одговарајућем образовању, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном образовању 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20); 3. уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију не старије од 6 месеци); 4. извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); 5. потврду о некажњавању 
надлежне полицијске управе, не старију од 
једног месеца (оригинал или оверену фотоко-
пију - доказ да кандидат није осуђиван, правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (издаје МУП); 6. 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из члана 
139. и 140. ЗОСОВ у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Фотокопије које 
се подносе морају бити оверене, у супротном се 
неће узети у разматрање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве на конкурс неће бити разма-
тране. Пријаве се достављају на горе наведену 
адресу, у затвореној коверти, са напоменом: „За 
конкурс - секретар школе”.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ”

17530 Сурдулица, Јадранска бб
тел. 017/815-950

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за директора школе може 
се пријавити лице које испуњава услове про-
писане чланом 139. и 140. став 1. и 2. Закона 

о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/20); да има одговарајуће 
високо образовање из члана 140. ст. 1 и 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања за наставника и стручног сарадника 
стечено на: 1) студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: а) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, милтидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачка б) мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Дужност 
директора школе може да обавља лице који 
има одговарјуће образовање из чл. 140. ст. 1 
и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, за педагога и психолога, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем, из члана 140. став 
1. и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања, дужност директора школе може 
да обавља лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања за наставника 
основне школе, односно лице са одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије) студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем, да има дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. За директора школе кан-
дидат треба: да испуњава услове за наставника 
основне школе, за педагога или психолога; да 
има дозволу за рад за наставника или струч-
ног сарадника; да има обуку и положен испит 
за директора установе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора дужан 
је да у року од 2 године од дана ступања на 
дужност положи наведени испит); да има нај-
мање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, што онемогућава 
рад у образовању; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
је дужан да уз пријаву на конкурс достави и: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 

стеченом одговарајућем образовању за настав-
ника основне школе, педагога или психолога 
(кандидати који су високо образовање стекли 
по прописима о високом образовању почев од 
10. септембра 2005. године подносе овере-
ну фотокопију дипломе и основних и мастер 
студија); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту (доз-
воли за рад - лиценца); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о положеном испиту 
за директора установе (пријава која не садр-
жи уверење о положеном испиту за директо-
ра установе неће се сматрати непотпуном, 
а изабрани кандидат ће бити у обавези да у 
законском року положи испит за директора); 
потврду да има најмање осам година рада у 
области образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања (подноси се 
у оригиналу); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал илиоверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); уверење надлежног суда да се 
не води истрага или није подигнута оптужница 
(оригинал, не старије од шест месеци); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашања, у складу са одредбама 139. 
став 1. тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење из казне-
не евиденције МУП-а Републике Србије - ори-
гинал или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци); доказ о неосуђиваности правоснаж-
ном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (потврда привредног суда 
оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци); лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (оригинал не старије од 
6 месеци); доказ о знању српског језика (дос-
тавља само кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) за 
кандидата на конкурсу који поседује тај доказ 
(оверена фотокопија); кандидат је дужан да 
достави и доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора школе и за чијег 
мандата је вршено спољашње вредновање); 
биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора 
школе; оказе о својим стручним и организа-
ционим способностима (необавезно). Докази о 
испуњавању услова могу се поднети и у ове-
реној фотокопији, осим оних за које је наве-
дено да се траже у оригиналу. Фотокопије које 
нису оверене од стране надлежног органа неће 
се узимати у разматрање. Кандидати ће бити 
позвани на интервју од стране Комисије за 
избор директора школе, по истеку рока за под-
ношење пријава на конкурс. Кандидат који се 
пријављује на радно место директора попуња-
ва пријавни формулар (образац на заваничној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља лично или поштом на 
адресу школе, у затвореној коверти са назна-
ком „Пријава на конкурс за избор директора 
школе”, радним данима од 8.00 до 13.00 часо-
ва. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве се достављају на адре-
су: Основна школа „Вук Караџић” Сурдулица, 
Јадранска бб, 17530, Сурдулица. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Након истека рока за достављање прија-
ва није могуће достављање доказа о испуње-
ности услова. Пријаве са документацијом се не 
враћају, задржавају се у архиви школе. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, на телефон: 017/815-950. 
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СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА
„СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”

17500 Врање, Браће Рибникар бб
тел. 017/404-366

Обавештење о продужењу рока  
за конкурс

Обавештавају се сва заинтересована лица да 
се конкурс за пријем: наставника прехрамбе-
не групе предмета, са 68,03% радног време-
на, наставника ветеринарске групе предмета, 
са 73,70% радног времена који је објављен у 
листу „Послови” бр. 873 дана 18.03.2020. годи-
не, рок за пријаву кандидата на конкурс проду-
жава се 30 дана од дана престанка ванредног 
стања, односно до 06.06.2020. год., продужење 
рока је у складу са Уредбом о примени роко-
ва у управним поступцима за време ванредног 
стања („Сл. гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20) и 
Инструкцијама о конкурсима објављеним пре 
или у току ванредног стања Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја бр. 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. Лице задуже-
но за давање обавештења о јавном конкурсу 
је секретар школе на телефон 017/404-366. 
Пријаве слати на адресу: Средња пољоприв-
редно-ветеринарска школа „Стеван Синђелић”, 
Браће Рибникар бб. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„20. ОКТОБАР”
17500 Врање, Власе
тел. 017/74-57-102

Оглас објављен у листу „Послови” бр. 873 дана 
18.03.2020. године се продужава до 6. јуна 
2020. године, за пријем у радни однос настав-
ника српског језика и наставника математике 
са непуним радним временом на неодређено 
време. Пријаве на оглас поднете до 6. јуна сма-
траће се благовременим.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
17500 Врање, Булевар АВНОЈ-а 2

тел. 017/400-645

Наставник предметне наставе  
у области машинства  

и обраде метала

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; 
дипломирани инжењер машинства; професор 
машинства; дипломирани инжењер за развој 
машинске струке; мастер инжењер машинства, 
претходно завршене студије првог степена - 
основне академске студије у области машинског 
инжењерства. 

Наставник предметне наставе  
у подручју рада саобраћај

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, 
односно дипломирани инжењер саобраћаја, 
одсеци друмски и градски саобраћај или дру-
мски и градски саобраћај и транспорт; мас-
тер инжењер саобраћаја, претходно завр-
шене основне академске студије у области 
саобраћајног инжењерства на студијском 
програму, односно модулу: друмски и градски 
саобраћај и транспорт - безбедност друмског 
саобраћаја, друмски и градски саобраћај и 
транспорт - саобраћај, друмски и градски сао-
браћај и транспорт - транспорт, саобраћај и 
транспорт, ако су на основним академским или 
мастер студијама изучавани наставни садржаји 
из области предмета.

Наставник практичне наставе у 
подручју рада машинство и обрада 

метала
за 85% радног времена

УСЛОВИ: - дипломирани машински инжењер; 
дипломирани инжењер машинства; професор 
машинства; професор технике и машинства; 
дипломирани инжењер за прављање тех-
ничким системима - климатизација, грејање 
и хлађење; дипломирани инжењер за упра-
вљање техничким системима - процесна тех-
ника; дипломирани инжењер за управљање 
техничким системима - одржавање машина; 
струковни инжењер машинства, из области 
машинско инжењерство; инжењер машинства; 
дипломирани инжењер за развој машинске 
струке; виши стручни радник металске струке; 
наставник практичне наставе металске струке; 
мастер инжењер машинства, претходно завр-
шене студије првог степена- основне академ-
ске студије у области машинског инжењерства; 
струковни инжењер машинства; специјалиста 
струковни инжењер машинства, претходно 
завршене струковне студије у машинству; одго-
варајуће средње стручно образовање у области 
машинства, положен одговарајући специјалис-
тички односно мајсторски испит са петого-
дишњом праксом; дипломирани инжењер за 
развој - машинска струка; струковни мастер 
инжењер машинства. Лице из свих алинеја ове 
подтачке треба да је стекло трогодишње или 
четворогодишње образовање у подручју рада 
Машинство и обрада метала или најмање три 
године радног искуства на пословима одго-
варајућег профила ван образовне установе. 
Учесници конкурса поред општих услова пред-
виђених Законом о раду, треба да испуњавају 
и посебне услове предвиђене чланом 139. став 
1. тачка 1) -5), чланом 140. став 1. и 2, чла-
ном 142. став 1. и 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања и услове из Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада машинство 
и обрада метала („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 
- испр., 9/2019 и 2/2020) и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада саобраћај („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 
2/2017, 8/2017, 16/2018, 4/2019, 7/2019, 9/2019 
и 2/2020), и то: да имају одговарајуће обра-
зовање, да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, да 
имају држављанство РС, да нису осуђивани за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање и да знају српски 
језик на којем се осварује образовно васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Конкурс траје 8 дана од дана огла-
шавања. Кандидати уз пријавни формулар који 
се преузима са званичне интернет странице 
Министарства доставља школи, достављају: 
оверену фотокопију дипломе или уверења, 
уверење о држављанству (оверене фотоко-
пије не старија од 6 месеци), уверење да нису 
осуђивана за наведена кривична дела из каз-

нене евиденције надлежне Полицијске управе, 
уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак, извод из матичне књиге рође-
них (или оверена копија), изјава кандидата да 
зна српски језик на којем се остварујеобра-
зовно-васпитни рад. Напомена: Лекарско уве-
рење је потребно када одлука о избору постане 
коначна, пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће разма-
трати. Сву потребну документацију доставити 
на адресу: Техничка школа у Врању, Булевар 
АВНОЈ-а 2, 17500 Врање, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, са назнаком „За 
конкурс”. Телефон школе: 017/400-645.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВЛАДИЧИН ХАН
17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21

тел. 017/473-900, 017-474-095

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос могу да буду примље-
на лица која поред општих услова прописа-
них Законом о раду („Службени гласник РС” 
број 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 
95/18), испуњавају и посебне услове пропи-
сане чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени Глас-
ник РС” број 88/17, 27/18, 10/19, 27/18 - др. 
закон и 6/20). Кандидати треба да имају завр-
шен 1. степен образовања, односно завршену 
основну школу, да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да 
имају држављанство Републике Србије, да 
знају српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документа-
цију којом се доказује испуњеност прописаних 
услова и то: оверену фотокопију сведочанства 
о стеченом основном образовању и васпитању, 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (не старији од шест 
месеци), оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од шест 
месеци), оригинал уверења о неосуђиваности. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним, попуњеним и потписаним формуларом, 
достављају школи, лично или поштом у затво-
реној коверти, са назнаком „За конкурсну коми-
сију”, на горе наведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Ближе информације могу се добити на телефон 
017/473-900.
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Наука и образовање

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВЛАДИЧИН ХАН
17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21

тел. 017/473-900, 017-474-095

Професор физике
са 80% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС” број 
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18), 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 
27/18, 10/19, 27/18 - др. закон и 6/20). Канди-
дат треба да поседује одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них 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 дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документацију 
којом се доказује испуњеност прописаних услова 
и то: оверену фотокопију уверења или дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању 
(кандидати који су завршили други степен сту-
дија достављају и оверену фотокопију дипло-
ме са основних студија), оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старији од шест месеци), оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од шест месеци), оригинал уверења о 
неосуђиваности, оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу (само уколико 
кандидат има положен испит). Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења уго-
вора о раду доставља уверење о здравственој 
способности, не старије од шест месеци. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним, попуњеним 
и потписаним формуларом, достављају школи, 
лично или поштом у затвореној коверти, са наз-
наком „За конкурсну комисију”, на горе наведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Ближе информације могу се 
добити на телефон 017/473-900.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВЛАДИЧИН ХАН
17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21

тел. 017/473-900, 017/474-095

Професор српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС” број 
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18), 

испуњава и посебне услове прописане чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 
27/18, 10/19, 27/18 - др. закон и 6/20). Канди-
дат треба да поседује одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документа-
цију којом се доказује испуњеност прописаних 
услова и то: оверену фотокопију уверења или 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању (кандидати који су завршили други 
степен студија достављају и оверену фотоко-
пију дипломе са основних студија), оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старији од шест месеци), 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од шест месеци), 
оригинал уверења о неосуђиваности, оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу (само уколико има положен испит). 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним, попуњеним и потписаним формуларом, 
достављају школи, лично или поштом у затво-
реној коверти, са назнаком „За конкурсну коми-
сију”, на горе наведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Ближе информације могу се добити на телефон 
017/473-900.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВЛАДИЧИН ХАН
17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21

тел. 017/473-900, 017/474-095

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лица које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС” број 
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18), 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 
27/18, 10/19, 27/18 - др. закон и 6/20). Канди-
дат треба да има завршен 4. степен стручне 
спреме, машинске или електро струке, да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да нису осуђива-

ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да 
имају држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Неопходно је да кандидат 
познаје рад на рачунару, хардвер и софтвер.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документацију 
којом се доказује испуњеност прописаних усло-
ва и то: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном средњем образовању у трајању од 4 годи-
не машинске или електро струке, оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старији од шест месеци), оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старије од шест месеци), оригинал уве-
рења о неосуђиваности. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој способ-
ности, не старије од шест месеци. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним, попуњеним 
и потписаним формуларом, достављају школи, 
лично или поштом у затвореној коверти, са наз-
наком „За конкурсну комисију”, на горе наведе-
ну адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Ближе информа-
ције могу се добити на телефон 017/473-900.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОФ. ИБРАХИМ КЕЛМЕНДИ”

Прешево
тел. 017/660-105

Професор математике

Професор разредне наставе

Професор српског језика и 
књижевности

у другом циклусу, са 60% недељне 
норме

УСЛОВИ: Кандидати за радна место из тач-
ке 1. овог конкурса може да буде примљен у 
радни однос под условима: 1) да има одгова-
рајуће високо образовање прописано чланом 
140. став 1. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (високо образовање сте-
чено: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
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за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање - доказ се прибавља код поли-
цијске управе Врање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски и албански 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тачке 3. 
овог конкурса под 1) и 3)-5) саставни су део 
пријаве на конкурс и подносе се у виду ове-
рених фотокопија, које не могу бити старије 
од шест месеци од дана подношења пријаве, 
а доказ под 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а документацију из тачке 4. овог конкурса, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи најкасније у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Решење о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија, у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Пријавни формулар и потреб-
ну документацију треба послати на адресу 
Основне школе „Проф. Ибрахим Келменди”, 15. 
новембра 102, 17523 Прешево. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на телефон: 017/660-105 или 064/169-
1321.

ВРШАЦ

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
Стеријина 113, 26300 Вршац 

тел. 013/830-292
e-mail: sekretarijat@hms.edu.rs

Наставник технолошке групе 
предмета 

2 извршиоца

Наставник хемијске групе предмета 

Наставник рачунарства и 
информатике 

са 0,75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чланом 139. 
и 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, и 6/2020) за заснивање 
радног односа: 1. да има одговарајући ниво 
квалификације, одређеног занимања, пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада хемија, неметали и графичарство („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 
11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 
4/2018, 18/2018, 1/2019 - испр. и 9/2019) и 
то: да има одговарајуће високо образовање 
које је стекао: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); 
2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. да има психичку, физич-
ку, и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-

нажном 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 при-
мање 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 дис-
криминаторно понашање; 4. да је држављанин 
Републике Србије; 5. да зна српски језик (доказ 
су у обавези да доставе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику) - 
доказује се потврдом одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати су дужни да приложе: 1. пријавни фор-
мулар који попуњавају на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, штампају га и исти прилажу 
са документацијом; 2. биографију; 3. диплома 
или уверење о стеченом нивоу квалификације 
- оригинал или оверену фотокопију; 4. уве-
рење о држављанству - не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију; 5. извод из 
матичне књиге рођених - оригинал или овере-
ну 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 усло-
ва у погледу психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима, 
не старије од 6 месеци, достављају кандидати 
који буду изабрани, пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору кандида-
та комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос, врши ужи избор 
кандидата које упућује на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. У 
року од осам дана од дана добијања резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима, комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Пријаве затворене у 
коверти доставити лично у секретаријат школе 
или слати препорученом пошиљком на адре-
су школе: Хемијско медицинска школа Вршац 
Стеријина 113, са назнаком „За конкурс”. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у Публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Телефон за контакт: 013/830-292. 

ГИМНАЗИЈА „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ 
БРАЦА”

26300 Вршац, Михајла Пупина 1
тел. 013/836-448

e-mail: administracija@vrsackagimnazija.edu.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице 
које испуњава услаове прописане чланом 139. 
и чланом 140. става 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 
и 6/2020), односно 1. лице које је стекло одго-
варајуће образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-

чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интедисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука уз које кандидат мора да има прет-
ходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
2. дозвола за рад, односно положен испит за 
наставника или стручног сарадника; 3. обу-
ка или положен испит за директора установе: 
изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност; 4. најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 5. психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; 6. да лице није осуђивано правоснаж-
ном судском 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 про-
тив примања и давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добра заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 7. држављанство 
Републике Србије; 8. знање српског језика: кан-
дидат, наставник разредне наставе, мора има-
ти одговарајуће образовање на српском јези-
ку или имати положен испит из српског језика 
са методиком по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; кандидат наставник или 
стручни сарадник мора имати стечено средње, 
више или високо образовање на српском језику 
или имати положен испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: 
испуњен образац формулара за пријаву на кон-
курс, преузет са странице сајта Министарства 
проосвете www.mpn.gov.rs; диплому о стече-
ној стручној спреми; кандидати који су стекли 
образовање по прописима о високом образо-
вању почев од 10.09.2005. године подносе ове-
рену фотокопију дипломе и основних и мастер 
студија; уверење о положеном стручном испи-
ту или испиту за лиценцу; потврду да канди-
дат има најмање осам година радног искуства 
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 кандидат ради; ако кандидат није у рад-
ном односу, потврду издаје установа у којој је 
кандидат стекао радно искуство у области обра-
зовања и васпитања; уверење о држављан-
ству; лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здарвственој способности за рад са децом и 
ученицима; уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак и 
да није покренута истрага; уверење издато од 
надлежне полицијске управе о казненој еви-
денцији за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; уверење Привредног суда да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; 
извод из матичне књиге рођених; доказ /уве-
рење о савладаној обуци или положеном испи-
ту за директора школе (пријава која не садржи 
ово уверење или доказ неће се сматрати непот-
пуном, а уколико кандидат буде изабран биће 
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у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе); доказ да кандидат зна срп-
ски језик уколико образовање није завршио на 
српском језику (потврда одговарајуће високош-
колске установе да је положио испит из српског 
језика); уколико се на конкурс пријављује лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања - доказ о резултату 
стручно педагошког надзора, односно потврду 
надлежне школске управе да у току његовог 
мандата није вршен стручно педагошки надзор, 
уколико исту не поседује; биографија, са крат-
ким прегледом кретања у служби, и прегледом 
програма рада школе. Комплетна документа-
ција подноси се у 2 примерка у оригиналу или 
у овереним фотокопијама које је оверио јавни 
бележник. Сва захтевана уверења не смеју бити 
старија од 6 месеци у тренутку подношења. 
Рок за пријаву на конкурс износи 15 дана од 
дана од објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријава са потребном документацијом подно-
си се у затвореној коверти са назнаком „Кон-
курс за директора школе”, на адресу: Гимна-
зија „Борислав Петров Браца” Вршац, Михајла 
Пупина 1, 26300 Вршац. Школа нема обавезу да 
пријављеном кандидату враћа документацију. 
Ближа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе, на тел. 013/836-448. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. 

ОШ „МОША ПИЈАДЕ”
26335 Гудурица, Трг ослобођења 2

тел. 013/881-012
e-mail: osmosapijadegudurica@gmail.com

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат подноси пријаву на кон-
курс у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, и то на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, уз који се доставља потребна доку-
ментација, односно докази о испуњености 
услова за избор кандидата. Кандидат мора да 
испуњава опште услове за заснивање радног 
односа на основу Закона о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61. 05, 54/09, 32/13. 75/1413. 
17, 113/17, 95/18) потребно је да кандидат 
испуњава и услове из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
и Правилником о организацији и системати-
зацији послова у ОШ „Моша Пијаде” Гудурица 
и то: а) да има одговарајуће образовање; б) 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; в) да 
није лице 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 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) да 
има држављанство Републике Србије; д) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из тачке 2. а), в), г) и д) дос-
тављају се уз пријаву, а доказ о испуњености 
услова из тачке 2б) ове одлуке прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Секретар шко-
ле је лице које је стекло одговарајуће високо 

образовање из области правних наука и то: на 
студијама другог степена мастер академске, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, муктидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области педагошких 
наука, на основним студијама у трајању од 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005 
године. Кандидат треба да има завршене сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области и одговарају-
чи предмет односно групу предемета. Канди-
дати су дужни да доставе: пријавни форму-
лар доступан на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, доказ о образовању:оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању, 
дипломирани правник који је стекао високо 
образовање на основним студијама у трајању 
од четири године, дипломирани-мастер прав-
ник: уверење о неосућиваности (оригинал или 
оверену фотокопију уверење о држављанству 
(оригинал или оверену копију), извод из мати-
чне кљиге рођених (оригинал или оверену 
копију); кандидат који није стекао образовање 
на српском језику доставља доказ о знању срп-
ског језика на којем се изводи васпитно-обра-
зовни рад. Потребну документацију заједно са 
пријавним формуларом достављају установи. 
Доказ о психофизичкој здравственој способ-
ности доставља се пре закључења уговора о 
раду, а проверу психофизичких способности 
врши Национална служба за запошљавање. 
Осим наведеног, кандидати достављају и 
остала документа од значаја за одлучивање, 
и то извод из матичне књиге рођених (фото-
копија или оригинал) и краћу радну биогра-
фију. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована решењем директора. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова достављају се на горе наведену 
адресу са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос”. Контакт тел. 013/881-012. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узети у раз-
матрање. Одлука о избору кандидата донеће 
се у законском року. 

Наставник разредне наставе 

УСЛОВИ: Кандидат подноси пријаву на кон-
курс у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, и то на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, уз који се доставља потребна доку-
ментација, односно докази о испуњености 
услова за избор кандидата. Кандидат мора да 
испуњава опште услове за заснивање радног 
односа на основу Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17, 113/17, 95/18) потребно је да кандидат 
испуњава и услове из члана 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
и Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Моша Пијаде” Гудурица 
и то: а) да има одговарајуће образовање б) 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; в) да 
није лице 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 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) да 
има држављанство Републике Србије; д) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из тачке 2. а), в), г) и д) дос-
тављају се уз пријаву, а доказ о испуњености 
услова из тачке 2б) ове одлуке прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање и то: 
на студијама другог степена мастер академске, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, муктидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области педагошких 
наука, на основним студијама у трајању од 
четири године, по прописима који су урешива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидат треба да има завршене сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области и 
одговарајучи предмет однпсно групу преде-
мета. Изузетно наставник и васпитач јесте и 
лице са стеченим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне, струковне специјалистичке 
студије), студије у трајању од три године или 
вишим образовањем. Кандидати су дужни да 
доставе: пријавни формулар доступан на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом обра-
зовању, кандидати који су завршили други 
степен достављају и диплому са основних ака-
демских студија, уверење о неосушиваности 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о 
држављанству (оригинал или оверену копију), 
извод из матичне кљиге рошених (оригинал 
или оверену копију), кандидат који није стекао 
образовање на српском језику доставља доказ 
о знању српског језика на којем се изводи вас-
питно-образовни рад. Потребну документацију 
заједно са пријавним формуларом достављају 
установи. Доказ о психофизичкој здравственој 
способности доставља се пре закључења уго-
вора о раду, а проверу психофизичких способ-
ности врши Национална служба за запошља-
вање. Осим наведеног, кандидати достављају 
и остала документа од значаја за одлучивање, 
и то извод из матичне књиге рођених (фото-
копија или оригинал) и краћу радну биогра-
фију. Конкурс се објављује у недељном листу 
„Послови” посредством Националне службе за 
запошљавање (НСЗ). Конкурс спроводи Кон-
курсна комисија именована решењем дирек-
тора. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у Публикацији” Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
са доказима о испуњености услова достављају 
се на горе наведену адресу са назнаком” Кон-
курс за пријем у радни однос”. Контакт теле-
фон: 013/881-012. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће узети у разматрање. 
Одлука о избору кандидата донеће се у закон-
ском року.
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ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
19350 Књажевац, Боре Станковића 60

тел. 019/731-620

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је 
да кандидат испуњава услове предвиђене чла-
ном 132. чланом 139. и чланом 140. став 1. Зако-
на о основама система и образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19 и 
6/20), односно: 1) поседује одговарајуће високо 
образовање из области правних наука у складу 
са чланом 140. став 1. 3акона о основама систе-
ма образовања и васпитања на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије или основне студије у трајању од нај-
мање 4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не); 2) испуњава услове за пријем у радни однос 
у установи (члан 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања): има одговарајуће 
образовање, поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима, поседовање држављанства Републике 
Србије, знање српског језика и језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад, да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 3) секретар мора да има 
образовање из области правних наука у складу 
са чланом 140. став 1. овог закона и дозволу 
за рад секретара (у даљем тексту: лиценца за 
секретара). Секретар је дужан да у року од две 
године од дана заснивања радног односа поло-
жи испит за лиценцу за секретара. Секретар који 
има положен стручни испит за секретара, право-
судни или стручни испит за запослене у органи-
ма државне управе или државни стручни испит, 
сматра се да има лиценцу за секретара. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар са званичне 
интернет странице (обавезно уписати број теле-
фона/маил адресу), потребно је да кандидат 
достави следећу документацију: радну биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених на про-
писаном обрасцу са холограмом (оригинал или 
оверену фотокопију), уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци), оверен препис/ фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о знању (српског) 
језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад у школи доставља се само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском јези-
ку; доказ да кандидат није осуђиван за кривична 
дела прописана чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал или 
оверена фотокопија уверења из МУП-а, не ста-
рије од 6 месеци), очитану личну карту; лекар-
ско уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способност за рад са децом и 
ученицима (оригинал или оверену фотокопију) 
кандидат је дужан да прибави пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс 

је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непо-
тупуне и неблаговремене пријаве на конкурс као 
и пријаве кандидата који не испуњавају услове 
у погледу степена и врсте стручне спреме неће 
се разматрати. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор у року од 8 дана биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријаве на конкурс достављају се у 
затвореној коверти, лично или путем поште на 
адресу: Основна школа „Младост”, Боре Станко-
вића 60, 19350 Књажевац, са назнаком „Конкурс 
за радно место секретара школе” сваким рад-
ним даном од 8 до 14 часова. Све информације 
о конкурсу могу се добити на број телефона: 
019/731-620 и e-mail: osmladost@gmail.com. 

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

тел. 019/730-412

Наставник гитаре
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потреб-
но је да кандидат испуњава и посебне усло-
ве, прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020) и то да: 1. да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника у основној музичкој школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 18/2013, 2/2017, 
9/2019 и 1/2020); 2. да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном 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 при-
мање 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из става 1 
тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог 
члана пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице (обавезно уписати број телефона/маил 
адресу), потребно је да кандидат достави сле-
дећу документацију: - кратку биографију (CV), 
оверену фотокопију дипломе одговарајућег сте-
пена и врсте стручне спреме у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника у основној музичкој школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 18/2013, 2/2017, 
9/2019 и 1/2020), уверење о неосуђиваности 
кандидат прибавља у надлежној полицијској 
управи МУП-а - не старије од 6 месеци, у ориги-
налу или овереној копији. Оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених 
на прописаном обрасцу са холограмом, уверење 

о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци), очитану личну карту, доказ о знању српс-
ког језика као језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана, биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака 
о чему ће кандидати бити обавештени путем 
телефона на бројеве које су навели или на 
наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија ће 
сачинити листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
и обавити разговор са њима. О терминима за 
разговор кандидати ће бити обавештени путем 
телефона на бројеве које су навели у или на 
наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија ће 
донети решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање као и пријаве оних кандидата 
који не испуњавају услове у погледу врсте и 
степена стручне спреме. Пријавни формулар 
са конкурсом траженим документима и докази-
ма о испуњавању услова, доставити у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
се достављају на адресу: Основна музичка шко-
ла „Предраг Милошевић” 19350 Књажевац, Кеј 
Вељка Влаховића 19, са назнаком „ Конкурс за 
наставника гитаре”. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе или 
на телефон: 019/730-412

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

тел. 019/730-412

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно 
је да кандидат испуњава услове предвиђене 
чланом 132. чланом 139. и чланом 140. став 
1. Закона о основама система и образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20), односно: 1) поседује одгова-
рајуће високо образовање из области правних 
наука у складу са чланом 140. став 1. 3акона 
о основама система образовања и васпитања 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије или основне студије 
у трајању од најмање 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године); 2) испуњава усло-
ве за пријем у радни однос у установи (члан 
139. Закона о основама система образовања 
и васпитања): има одговарајуће образовање, 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима, 
поседовање држављанства Републике Србије, 
знање српског језика и језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад, да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
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вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3) 
Секретар мора да има дозволу за рад секре-
тара (у даљем тексту: лиценца за секретара). 
Секретар је дужан да у року од две године од 
дана заснивања радног односа положи испит за 
лиценцу за секретара. Секретар који има поло-
жен стручни испит за секретара, правосудни 
или стручни испит за запослене у органима 
државне управе или државни стручни испит, 
сматра се да има лиценцу за секретара. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Уз пријавни формулар са званичне интер-
нет странице (обавезно уписати број телефона/
маил адресу), потребно је да кандидат достави 
следећу документацију: - кратку биографију 
(CV), оверену фотокопију дипломе одгова-
рајућег степена и врсте стручне спреме, уве-
рење о неосуђиваности кандидат прибавља у 
надлежној полицијској управи МУП-а - не ста-
рије од 6 месеци, у оригиналу или овереној 
копији. Оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених на прописаном 
обрасцу са холограмом, уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци), очитану 
личну карту, доказ о знању српског језика као 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи доставља се само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику. Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) при-
лаже изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непо-
тупуне и неблаговремене пријаве на конкурс 
као и пријаве кандидата који не испуњавају 
услове у погледу степена и врсте стручне спре-
ме неће се разматрати. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пријаве на кон-
курс достављају се у затвореној коверти, лично 
или путем поште на адресу: Основна музичка 
школа „Предраг Милошевић” 19350 Књажевац, 
Кеј Вељка Влаховића 19, са назнаком „Конкурс 
за радно место секретара школе” сваким рад-
ним даном од 8 до 14 часова. Све информације 
о конкурсу могу се добити на број телефона: 
019/730-412 и e-mail: msknjazevac@gmail.com.

КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
19350 Књажевац, Карађорђева 16

тел. 019/732-034

Секретар школе
са 50% радног времена 

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова из 
чл. 24. Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 75/14, 113/17 - одлука 
УС и 95/18 - аутентично тумачење) за засни-
вање радног односа мора да испуњава и услове 
прописане члановима 132, 139. и 140. став 1. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018- 
др. закони, 10/19 и 6/20 - даље: Закон) и то: 

1) поседује одговарајуће високо образовање из 
области правних наука у складу са чл. 140. став 
1. Закона о основама система образовања и 
васпитања 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; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривична дела за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање 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 санк-
цију и за које није утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије и 5) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Секре-
тар мора да има и дозволу за рад секретара (у 
даљем тексту: лиценцу за секретара). Секретар 
је дужан да у року од две године од дана засни-
вања радног односа положи испит за лиценцу 
за секретара. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар за пријем у радни однос у установи обра-
зовања и васпитања који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (уписати број 
телефона/мејл адресу), а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним формуларом 
доставља школи. Уз пријавни формулар канди-
дат доставља и следећу документацију: кратку 
биографију (CV); оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем степену и врсти 
образовања; уверење о неосуђиваности издато 
од стране надлежне полицијске управе (ори-
гинал или оверена фотокопија) не старије од 
6 месеци; уверење одржављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); доказ о познавању српског 
језика, као језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад доставља само кандидат 
који није стекао образовање на српском језику 
(потврда, уверење или други документ којим 
се доказује да је испит из српског језика поло-
жен по програму одговарајуће високошколске 
установе - оригинал или оверена фотокопија). 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способности за рад са ученицима 
(лекарско уверење) доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве конкурсна комисија 
неће разматрати. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана, биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака о чему ће кандидати 
бити обавештени путем телефона на бројеве 
које су навели или на наведене мејл адресе. 
Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом достављају се у затвореној коверти лич-
но или путем поште на адресу: Књажевачка 
гимназија, Карађорђева 16, 19350 Књажевац, 
са назнаком „За конкурс - за радно место секре-
тара школе” сваким радним даном од 9 до 13 
часова, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Информа-
ције о конкурсу могу се добити путем телефо-
на: 019/732-034. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАЈКА”
19350 Књажевац, Капларова 6

тел. 019/731-425

Васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат за радно место васпитач 
треба да испуњава услове из члана 139. Закона 
и то: а) има одговарајуће образовање: 1. високо 
образовање стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
специјалистичке струковне студије по пропи-
сима који су уређивали високо образовање у 
периоду од 10.09.2005. до 7.10.2017. године; 
2. основне студије у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 3. 
високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више 
образовање; положен стручни испит (лицен-
ца); 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) има држављанство 
Републике Србије; д) зна српски језик и језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад. 
Докази о испуњености услова из тачке 5а), в), 
г) и д) достављају се уз пријаву, и то: дипло-
му о стручној спреми за васпитача (оверена 
копија); уверење/потврду о неосуђиваности (да 
није старија од 6 месеци - издаје МУП); извод 
из матичне књиге; уверење о држављанству 
(да није старије од 6 месеци). Доказ о испуње-
ности услова из тачке 5б) ове одлуке прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Доказ да зна 
српски језик доставља кандидат који је образо-
вање стекао ван територије Републике Србије. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. За више информација позвати на 
број 019/731-425. Уз пријавни формулар, 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 конкур-
са - лично или поштом на адресу Капларова 6, 
Књажевац. Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија именована од стране директора установе. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5 
тел. 018/830-822

Наставник предметне наставе - 
српски језик

УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 24. 
Закона о раду за заснивање радног односа кан-
дидат мора да испуњава посебне услове пропи-
сане чл. 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник” бр. 88/17 и 
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27/18 - и др. закони, 10/19 и 6/20) и то: 1. да 
има одговарајући степен и врсту стручне спре-
ме сагласно чл. 140. став 1. и став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
важећем Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник” Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019). 2. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање, злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела давање или примање мита; за кривич-
на дела из групе кривична дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није ускладу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (уписати број телефона/мејл адресу), а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом доставља школи. Уз пријавни 
формулар кандидат доставља следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију дипломе (односно 
уверења уколико диплома није издата) о сте-
ченом одговарајућем степену и врсти образо-
вања; доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање од по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодо-
ва праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (уверење са високошкол-
ске установе, односно уверење о положеним 
испитима из педагогије и психологије, односно 
уверење о положеним стручном испиту/испи-
ту за лиценцу, јер се сматра да наставник који 
је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има ово образовање) доставља кан-
дидат који ово образовање поседују, кандидат 
који не поседују ово образовање обавезан је да 
га стекне у року од једне, највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу у складу са чланом 
142. став 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања; уверење о неосуђиваности 
надлежне полицијске управе (оригинал или 
оверена фотокопија), не старије од 3 месеца; 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија), не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал или оверена фотокопија); уколико канди-
дат није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ (уверење или потврду) да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; биогра-
фију (пожељно). 

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 24. 
Закона о раду за заснивање радног односа кан-
дидат мора да испуњава посебне услове пропи-
сане чл. 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник” бр. 88/17 и 
27/18 - и др. закони, 10/19 и 6/20) и то: 1. да 
има одговарајући степен и врсту стручне спре-
ме сагласно чл. 140. став 1. и став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
важећем Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник” Просветни глас-

ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019). 2. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање, злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела давање или примање мита; за кривич-
на дела из групе кривична дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није ускладу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (уписати број телефона/мејл адресу), а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом доставља школи. Уз пријавни 
формулар кандидат доставља следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију дипломе (односно 
уверења уколико диплома није издата) о сте-
ченом одговарајућем степену и врсти образо-
вања; доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање од по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодо-
ва праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (уверење са високошкол-
ске установе, односно уверење о положеним 
испитима из педагогије и психологије, односно 
уверење о положеним стручном испиту/испиту 
за лиценцу - јер се сматра да наставник који 
је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има ово образовање) доставља кан-
дидат који ово образовање поседују, кандидат 
који не поседују ово образовање обавезан је да 
га стекне у року од једне, највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу у складу са чланом 
142. став 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања; уверење о неосуђиваности 
надлежне полицијске управе (оригинал или 
оверена фотокопија), не старије од 3 месеца; 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија), не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал или оверена фотокопија); уколико канди-
дат није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ (уверење или потврду) да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; биогра-
фију (пожељно). 

ОСТАЛО: Доказ о здравственој способности за 
рад са ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139. Закона о основама система 
образовања и 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, биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака о чему ће кандидати бити обавештени 
путем телефона на бројеве које су навели или 
на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија 
ће сачинити листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене и обавити разговор са њима. О терми-
нима за разговор кандидати ће бити обавеште-
ни путем телефона на бројеве које су навели у 

или на наведене мејл адресе. Конкурсна коми-
сија ће донети решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра. Непотпуне и неблаговремене пријаве кон-
курсна комисија неће разматрати. Пријаве на 
конкурс са потребном документацијом достави-
ти поштом или лично на адресу: Основна школа 
„Митрополит Михаило” Сокобања, Митрополита 
Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком „За 
конкурс”. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„9. СРПСКА БРИГАДА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Наставник математике
са 88,80% радног времена, односно 16 

часова недељно

УСЛОВИ: услови прописани чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 
др. закони, 10/2019 и 6/2020) и VII степен стру-
чне спреме за конкретно занимање према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 
и 2/2017 3/2017, 13/2018 и 11/2019), а у складу 
са чланом 140. горе наведеног закона. 

ОСТАЛО: Кандидат уз молбу прилаже: попуње-
ни формулар који се налази на званичном 
сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом одговарајућем обра-
зовању; уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију), не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију), не старији од 6 
месеци; уверење надлежне полицијске управе 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривична дела за која је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дело против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање - доказ да је кандидат поло-
жио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокпија) уколико је образовање 
стекао на страном језику. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом (лекарско уверење) изабрани канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријаве доставити на адресу: Основна школа 
„9. српска бригада” Кнеза Милоша 11, 19370 
Бољевац са назнаком „За конкурс”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узимати 
у обзир. Рок за подношење молбе је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ 
9. СРПСКА БРИГАДА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Наставник енглеског језика
са 70% радног времена, односно  

14 часова недељно

УСЛОВИ: услови прописани чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. број 88/2017, 
27/2018 и др. закони, 10/2019 и 6/2020) и VII 
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Наука и образовање

степен стручне спреме за конкретно занимање 
према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016 и 2/2017 3/2017, 13/2018 и 11/2019), а 
у складу са чланом 140. горе наведеног закона. 

ОСТАЛО: Кандидат уз молбу прилаже: попуње-
ни формулар који се налази на званичном 
сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом одговарајућем обра-
зовању, уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију), не старије од 6 месе-
ци, извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију) не старији од 6 
месеци, уверење надлежне полицијске управе 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривична дела за која је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дело против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; доказ да је кандидат поло-
жио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокпија) уколико је образовање 
стекао на страном језику. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом (лекарско уверење) изабрани канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријаве доставити на адресу: Основна школа 
„9. српска бригада”, Кнеза Милоша 11, 19370 
Бољевац са назнаком „За конкурс”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узимати 
у обзир. Рок за подношење молбе је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5 
тел. 018/830-822

Обавештење

У складу са Одлуком Народне скупштине о уки-
дању ванредног стања („Службени гласник 
РС”, бр. 65/20) и дописом Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја број 610-
00-326/2020-04 од 12.05.2020. године Основ-
на школа „Митрополит Михаило” у Сокобањи 
обавештава све заинтересоване кандидате 
да је продужен рок за подношење пријава по 
конкурсима који су објављени у публикацији 
„Послови” број 873 дана 18.03.2020. године за 
наставника предметне наставе-француски језик 
са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутне запослене преко 60 дана 
(одржавање трудноће, одсуство са рада ради 
неге детета и одсуство са рада ради посебне 
неге детета) и за радника на одржавању хигије-
не-чистача на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана (до поврат-
ка са боловања, најдаље до 31.8.2020. године). 
Рок за подношење пријава на конкурсима про-
дужава се 30 дана од дана престанка ванред-
ног стања, односно до 06. јуна 2020. године, 
ког датума истиче рок за пријаву на конкурс.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

„ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ“
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Мења се текст конкурса објављених у листу 
„Послови” бр. 882 од 20.05.2020. године и гла-
си:1. Врши се исправка конкурса за радно место 
дефектолог васпитач у Дому у посебним усло-
вима рада на страни 228. Назив радног места се 
мења и гласи: васпитач у Дому у посебним усло-
вима рада”. На страни 229. ОСТАЛО: уз пријавни 
формулар кандидати достављају сву документа-
цију као у тексту конкурса објављеном у листу 
„Послови” бр. 882 од 20.05.2020. осим уверења 
из судова. Рок за доставу документације про-
дужава се за 8 дана од дана објављивања ове 
исправке. 2. Врши се исправка конкурса за радно 
место наставник предметне наставе у посебним 
условима рада - енглески језик у том смислу што 
уз пријавни формулар кандидати достављају сву 
документацију као у тексту конкурса објавље-
ном у листу „Послови” бр. 882 од 20.05.2020. 
год. осим уверења из судова. Рок за доставу 
документације продужава се за 8 дана од дана 
објављене исправке. 3. За радно место настав-
ник практичне наставе у посебним условима 
рада - образовни профил текстилство и кожар-
ство са пуним радним временом, као и за радно 
место наставник практичне наставе у посебним 
условима рада-образовни профил текстилство и 
кожарство са 92% радног времена није потреб-
но доставити уверења судова. Сва остала пра-
тећа документација остаје као у тексту конкур-
са у листу „Послови” бр. 882 од 20.05.2020. год. 
Рок за доставу документације продужава се за 8 
дана од дана објављивања исправке.

ЗРЕЊАНИН

ОШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
Нови Бечеј

Наставник разредне наставе  
у посебној групи

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др. закон. 10/2019, 
27/2018 - др. закони и 6/2020) стечено на сту-
дијама другог степена: мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; и образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова), 
односно степен и врста стручне спреме 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, 3/17, 13/18 и 11/19). 

Наставник ликовне културе
са 50% радног ангажовања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др. закон. 10/2019, 
27/2018- др. закони и 6/2020) стечено на сту-
дијама другог степена: мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 

академске студије или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; и образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова), 
односно степен и врста стручне спреме 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, 3/17, 13/18 и 11/19). 

ОСТАЛО: Остали услови за све кандидате: 1) да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 2) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3) 
имају држављанство Републике Србије; 4) знају 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву доставити: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете; потписану пријаву 
са радном биографијом; оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне 
спреме (за наставника); доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина (за наставника); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; оргинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених и уверење о неосуђи-
ваности. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпу-
не 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 ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака 
- о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе које су навели у својим 
пријавама. Након обављене психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима, 
конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и обавља разговор са кандидатима, а о датуму 
обављања разговора, кандидати ће бити оба-
вештени на број телефона који напишу на прија-
ви. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве са потребном документацијом подносе 
се у затвореној коверти на адресу школе: ОШ 
„Јосиф Маринковић”, 23272 Нови Бечеј, Јосифа 
Маринковића 79, лично или поштом, са назнаком 
„Конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. 

ОШ „БРАЋА СТЕФАНОВИЋ”
Ђуре Рашкова 70а, Неузина

Директор

УСЛОВИ: Дужност директора може да обавља 
лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање, односно које испуњава услове пропи-
сане чланом 122, 123, 139 и 140. став 1. тач-

Посао се не чека, 
посао се тражи



Бесплатна публикација о запошљавању 24703.06.2020. |  Број 884 |   

Наука и образовање

ка 1 и 2 и став 2. ЗОСОВ-а и Правилником о 
ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”бр. 108/2015), стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то (1) студије другог степена из нау-
чне, односмно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, 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 најмање 4 године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; лице из става 1. тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима - лекарско уверење; да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела про-
писана чланом 139 став 1. тачка 3. ЗОСОВ-а; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовни-вас-
питни рад; да има дозволу за рад (лиценцу), за 
наставника, педагога или психолога; да је сав-
ладао обуку и да има положен испит за дирек-
тора установе; да има најмање 8 година радног 
стажа у области образовања и васпитања. Изу-
зетно, ако се на конкурс не пријави кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140. 
ст. 1. и 2. овог закона, дужност директора шко-
ле може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140. став 3. овог закона и 
најмање 10 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи оригинале или оверене фотоко-
пије (не старије од 6 месеци): дипломе, доказ 
о неосуђиваности за наведена кривична дела, 
уверење о држављанству, доказ о знању срп-
ског језика (уколико образовање није стечено 
на српском језику), потврду да има најмање 8 
година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања. Лекарско уверење изабра-
ни кандидат за директора дужан је да достави 
школи пре закључења уговора о раду. Уколико 
се на конкурс пријави кандидат који је прет-
ходно обављао дужност директора, дужан је да 
достави резултате стручно педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања. 
кандидат изабран за директора који нема поло-
жен испит за директора дужан је да у року од 
2 године од дана ступања на дужност поло-
жи испит за директора. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Пријаву на конкурс са потребном документа-
цијом доставити школи у затвореној коверти на 
горњу адресу препорученом поштом или донети 
лично на адресу школе са назнаком „Пријава на 
конкурс за избор директора школе - не отварај”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближа обавештења могу 
се добити код секретара школе 063/532-717.

ОШ „БРАЋА СТЕФАНОВИЋ”
Неузина, Ђуре Рашкова 70а

Наставник математике
са 88,89% норме

УСЛОВИ: Кндидати поред општих услова пред-
виђених Законом о раду треба да испуњавају 
услове из члана 139. и 140. ЗОСОВ-а и то: а) 
има одговарајуће образовање према одредбама 
Правилника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних срадника у основној школи „Службе-

ни гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19; б) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 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 и давање мита, кри-
вична дела из из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног собраћајаи про-
тив човечности и других добатразаштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; г) има држављанство републике Србије; 
д) зна српски језик на коме се образује образов-
но васпитни рад. Доказ о испуњености услова 
из тачке а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, 
а доказ о испуњености услова из тачке б) ове 
одлуке прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Пријаве са документацијом достављају 
се на горе наведену адресу са назнаком „За 
конкурс”. Фотокопије докумената морају бити 
оверене. Непотпуне и и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Уз пријавни 
формурал који се преузима са интернет стра-
нице Министраства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати достављају потреб-
ну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именована 
од стране директора школе. За додатне инфор-
мације можете се обратити секретару школе на 
број: 063/532-717.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ”

Ново Милошево

Дефектолог наставник
са одељењским старешинством у 

посебним условима

УСЛОВИ: 1) да кандидати имају одговарајуће 
образовање, у складу са члановима 140. и 142. 
Закона, као и у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” 
број 11/12...11/19) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. 
гласник РС” бр. 17/18) и то: за дефектолога у 
посебним условима - професор, односно дипло-
мирани дефектолог за рад са децом ментално 
ометеном у развоју; дипломирани дефектолог 
- олигофренолог; мастер дефектолог, који је 
на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и 
рехабилитација особа са тешкоћама у ментал-
ном развоју; дипломирани дефектолог - мас-
тер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју; - мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и реха-
билитација особа са моторичким поремећајима; 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и реха-
билитација особа са моторичким поремећаји-
ма; мастер дефектолог, који је на основним, 
односно мастер академским студијама завршио 
модул моторичке сметње и поремећаји; дипло-
мирани дефектолог - мастер који је на основ-
ним академским студијама завршио смер инклу-
зивно образовање; мастер дефектолог, који је 

на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног едукатора; 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм за специјалног едукатора. 

Наставник разредне наставе
у посебним условима

УСЛОВИ: 1) да кандидати имају одговарајуће 
образовање, у складу са члановима 140. и 142. 
Закона, као и у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” 
број 11/12.... 11/19) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. 
гласник РС” бр. 17/18) и то: за наставника раз-
редне наставе у посебним условима: профе-
сор разредне наставе, професор педагогије 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. 

ОСТАЛО: Услови за оба радна места: 2) да 
лице 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - српски. У складу са чланом 142. Закона за 
послове наставника предметне наставе, канди-
дат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких уи методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Исто образовање кандидат је обаве-
зан да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Канди-
дат попуњава пријемни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете. 
Школи се доставља следећа документација: 
пријавни формулар, оригинал или оверен пре-
пис дипломе, додатак дипломи, оригинал или 
оверен препис дипломе о завршеним основним 
академским студијама (за послове наставника 
хемије), уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них (на новом обрасцу издат од 01.03.2010. 
г.), доказ о знању српског језика доставља се 
уколико одговарајуће образовање није стече-
ном том језику (доказ да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на српском језику 
или је положило испит из језика по програму 
одговарајуће високошколске установе), уве-
рење МУП да лице није осуђивано односно 
извод из казнене евиденције. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора. За 
кандидате који су изабрани у ужи круг врши 
се провера психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима од стране надлежне 
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служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Сва приложена 
документа морају бити уредно оверена. Прија-
ве слати на адресу: ОШ „Др Ђорђе Јоановић”, 
Маршала Тита 1, 23273 Ново Милошево. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања у листу „Послови”. 

СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
Српска Црња

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) да је кандидат стекао 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 или на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005 године; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) 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, оду-
зимање малолетног детета, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик. Кандидати треба 
да доставе: 1) пријаву на конкурс са кратким 
биографским подацима за заснивање радног 
односа- својеручно потписану, 2) одштампан и 
попуњен пријавни формулар преузет са звани-
чене интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, 3) оверену фото-
копију дипломе или уверења о дипломирању, 
4) оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству, не старије од шест месеци, 
5) оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, 6) извод из казнене 
евиденције као доказ о неосуђиваности за горе 
наведена кривична дела и да није утврђено дис-
криминаторно понашање које издаје надлежна 
полицијска управа не старије од 6 месеци, 7) 
доказ о познавању српског језика подноси кан-
дидат који није стекао диплому на српском јези-
ку. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности, не старији од 6 месеци, подноси 
кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса могу се поднети лично или 
поштом на адресу школе: Средња школа „Ђура 
Јакшић”, Српска Црња, Краља Александра 63, са 
назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће разматрати. 

СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
Српска Црња

Организатор практичне наставе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) да је кандидат стекао одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140. 
Закона основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
- др. закон 10/19 и 6/20): на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, при чему ово лице мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по происи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
09. 2005. године; 2) да испуњава услове о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у средњем 
стручном образовању, подручје рада трговина, 
угоститељство и туризам - образовни профил 
трговац у трогодишњем трајању („Сл. гласник 
РС”, бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17 и 13/18, 
2/20), да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова, у складу са чла-
ном 142 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из члана 142 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а кандидат који нема 
образовање из члана 142 став 1. 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 лицен-
цу; 3) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 4) 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног детета, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 5) да има држављан-
ство Републике Србије; 6) да зна српски језик. 
Кандидати треба да доставе: 1) пријаву на 
конкурс са кратким биографским подацима за 
заснивање радног односа- својеручно потписа-
ну, 2) одштампан и попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичене интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, 3) оверену фотокопију дипломе или 
уверења о дипломирању, 4) оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству, не 
старије од шест месеци, 5) оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, 6) извод из казнене евиденције као доказ 

о неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање које издаје надлежна полицијска управа 
не старије од 6 месеци, 7) доказ о познавању 
српског језика подноси кандидат који није сте-
као диплому на српском језику. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности, 
не старији од 6 месеци, подноси кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова конкурса 
могу се поднети лично или поштом на адресу 
школе: Средња школа „Ђура Јакшић”, Српска 
Црња, Краља Александра 63, са назнаком „За 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати. 

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА  
„9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне омладине 16
тел. 023/589-020, 589-021

Кувар/посластичар

УСЛОВИ: 1. да лице има одговарајуће обра-
зовање: 1) III степен стручне спреме односно 
трећи ниво квалификације - образовни профил 
кувар или 2) III степен стручне спреме, односно 
трећи ниво квалификације и најмање 3 године 
радног искуства на пословима кувара, 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик. Приликом пријављивања на кон-
курс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; 2. оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем трећем степену стручне спреме 
односно трећем нивоу квалификације; 3. ориги-
нал или оверену фотокопију потврде о 3 годи-
не радног искуства на пословима кувара - за 
кандидате који нису завршили образовни про-
фил кувар; 4. оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; 5. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; 6. оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеној средњој, вишој или 
високој стручној спреми на српском језику или 
оверену фотокопију потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе - 
за доказ о знању српског језика. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријавни фор-
мулар и важеће, односно оверене фотокопије 
докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандида-
ти достављају на адресу: Основна и средња 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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школа „9. мај” Зрењанин, Народне омладине 
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у 
просторијама школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање (лист „Посло-
ви”). У пријави на конкурс кандидат обавезно 
мора да наведе контакт телефон и адресу за 
пријем поште. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос, који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико канидат не дође на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима које се 
када постане коначно оглашава на званичној 
интернет страници Министарства надлежног за 
послове просвете. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити. 

Наставник практичне наставе у 
посебним условима у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам

УСЛОВИ: 1. да лице има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 141. став 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и чланом 9. тачка 8. Правилника о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама 
за ученике лако ментално ометене у развоју 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 1/95, 
24/04, 10/09, 2/12 и 11/16) - стечено средње 
образовање и положен специјалистички, однос-
но мајсторски испит - кувар са положеним спе-
цијалистичким испитом, складиштар или прода-
вац са положеним специјалистичким испитом и 
петогодишње радно искуство у струци стечено 
после специјалистичког, односно мајсторског 
испита као и поседовање стручне дефекто-
лошке оспособљености или стручне спреме 
дипломираног дефектолога; 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 три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Приликом пријављивања на кон-
курс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-

ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; 2. оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању; 3. оригинал или 
оверену фотокопију доказа о стеченој одгова-
рајућој оспособљености за рад са децом и уче-
ницима са сметњама у развоју и инвалидите-
том односно оригинал или оверену фотокопију 
увререња о поседовању стручне дефектолош-
ке оспособљености или оверену фотокопију 
дипломе односно уверења о поседовању стру-
чне спреме дипломираног дефектолога; 4. ори-
гинал или оверену фотокопију потврде о пето-
годишњем радном искуству у струци стеченом 
после специјалистичког, односно мајсторског 
испита; 5. оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; 6. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; 7. оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеној средњој, вишој или 
високој стручној спреми на српском језику или 
оверену фотокопију потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
- за доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријавни фор-
мулар и важеће, односно оверене фотокопије 
докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандида-
ти достављају на адресу: Основна и средња 
школа „9. мај” Зрењанин, Народне омладине 
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у 
просторијама школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање (лист „Посло-
ви”). У пријави на конкурс кандидат обавезно 
мора да наведе контакт телефон и адресу за 
пријем поште. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос, који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико канидат не дође на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима које се 
када постане коначно оглашава на званичној 
интернет страници Министарства надлежног за 
послове просвете. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити. 

Наставник предметне наставе 
са одељењским старешинством 
у посебним условима у средњем 

образовању и васпитању предмета 
Математика

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у рад-
ни однос: 1. да лице има одговарајуће образо-

вање у складу са чланом 140. ст. 1-3. Закона 
о основама система образовања и васпитања: 
1) које је стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије): 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука уз прет-
ходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, 2) које је 
стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Додатни услови за 
радно место наставник предметне наставе са 
одељењским старешинством у посебним услови-
ма - у средњем образовању и васпитању - пред-
мета математика: кандидат треба да испуњава 
услове у погледу степена и врсте образовања 
који су прописани чланом 2. тачка 9. Правилни-
ка о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама за ученике лако ментално ометене у 
развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12 и 11/16), односно 
да је: 1. професор математике; 2. дипломира-
ни математичар; 3. дипломирани дефектолог са 
завршеном вишом педагошком школом, група 
математика; 4. дипломирани дефектолог - оли-
гофренолог са савладаним програмом методике 
наставе математике, 5. дипломирани дефекто-
лог са завршеном вишом педагошком школом 
- група математика. Наставници, поред струч-
не спреме предвиђене у тч. 1. и 2. морају посе-
довати стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефектоло-
га. Приликом пријављивања на конкурс канди-
дат је дужан да достави: 1. попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 2. оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању. Кандидат који је стекао одгова-
рајуће високо образовање по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године, доставља и оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању првог 
степена. Када је образовање стечено у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у 
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Репу-
блици Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 1. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Када 



   |  Број 884 | 03.06.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs250

Наука и образовање

је образовање стечено у систему војног школ-
ства, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања 
за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 2. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања). Када је образовање стечено у иностран-
ству, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања 
за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања); 3. оригинал или оверену фотокопију 
доказа о стеченој одговарајућој оспособље-
ности за рад са децом и ученицима са сметња-
ма у развоју и инвалидитетом односно оригинал 
или оверену фотокопију уверења о поседовању 
стручне дефектолошке оспособљености или 
оверену фотокопију дипломе односно уверења 
о поседовању стручне спреме дипломираног 
дефектолога - уколико није дипломирани дефе-
ктолог; 4. оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; 5. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; 6. оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеној средњој, вишој или 
високој стручној спреми на српском језику или 
оверену фотокопију потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе - за 
доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријавни формулар 
и важеће, односно оверене фотокопије докуме-
ната тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос на 
оглашено радно место, кандидати достављају 
на адресу: Основна и средња школа „9. мај” 
Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 Зрења-
нин, путем поште или лично у просторијама 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање (лист „Послови”). У пријави на 
конкурс кандидат обавезно мора да наведе кон-
такт телефон и адресу за пријем поште. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
комисија ће одбацити. Кандидати који испуња-
вају конкурсом тражене услове за пријем у рад-
ни однос, 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
У року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико кандидат не 
дође на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима сматраће се да је пријаву 
на конкурс повукао те ће комисија његову 
пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе у року од 15 
радних дана од дана сачињавања листе и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима које се када постане коначно оглашава 
на званичној интернет страници Министарства 
надлежног за послове просвете. Уколико кан-
дидат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те 
ће комисија његову пријаву одбацити. 

Дефектолог - наставник
у целодневној настави у посебним 

условима
3 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни 
однос: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140. ст. 1-3. Закона о основама 
система образовања и васпитања које је 
стекло: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука уз претходно 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Додатни услови за радно 
место дефектолог - наставник у целодневној 
настави у посебним условима: кандидат треба 
да испуњава услове у погледу степена и врсте 
образовања који су прописани чл. 3, 4. и 7. Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и васпитача у основ-
ној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 17/2018), односно да је: 1. профе-
сор, односно дипломирани дефектолог за рад 
са децом ментално ометеном у развоју; 2. 
дипломирани дефектолог - олигофренолог; 3. 
мастер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном развоју; 4. дипломира-
ни дефектолог - мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју; 5. 
професор, односно дипломирани дефектолог за 
рад са децом оштећеног слуха; 6. дипломирани 
дефектолог - сурдоаудиолог; 7. дипломирани 
дефектолог одсека (групе или смера) за рад са 
лицима оштећеног слуха; 8. наставник дефекто-
лог одсека (групе или смера) за рад са лицима 
оштећеног слуха; 9. мастер дефектолог, који је 
на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и реха-
билитација глувих и наглувих особа; 10. дипло-
мирани дефектолог - мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилита-
ција глувих и наглувих особа; 11. мастер дефе-
ктолог, који је на основним односно мастер ака-
демским студијама завршио модул сметње и 
поремећаји слуха, 12. професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са децом 
оштећеног вида; 13. дипломирани дефектолог 

- тифлолог; 14. мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација особа са оштећењем вида; 15. дипло-
мирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација особа са оштећењем вида; 16. мастер 
дефектолог, који је на основним, односно мас-
тер академским студијама завршио модул 
сметње и поремећаји вида; 17. професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са 
телесно инвалидним лицима; 18. мастер дефе-
ктолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са моторичким 
поремећајима; 19. дипломирани дефектолог - 
мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са моторич-
ким поремећајима; 20. мастер дефектолог, који 
је на основним, односно мастер академским 
студијама завршио модул моторичке сметње и 
поремећаји; 21. дипломирани дефектолог - мас-
тер који је на основним академским студијама 
завршио смер инклузивно образовање; 22. мас-
тер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора; 23. дипломирани дефе-
ктолог - мастер, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора; 24. професор разредне 
наставе; 25. професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом; 26. професор разредне наста-
ве и енглеског језика за основну школу; 27. 
мастер учитељ; 28. дипломирани учитељ - мас-
тер; 29. професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу; 30. лице из члана 7. 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 17/2018). Приликом 
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да 
достави: 1. попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
2. оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању. Кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образовање 
по прописима који уређују високо образовање 
од 10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 1. Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Када је образовање стече-
но у систему војног школства, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (члан 143 став 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је образо-
вање стечено у иностранству, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 3. Закона о осно-
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вама система образовања и васпитања); 3. ори-
гинал или оверену фотокопију доказа о 
стеченој одговарајућој оспособљености за рад 
са децом и ученицима са сметњама у развоју и 
инвалидитетом односно оригинал или оверену 
фотокопију уверења о поседовању стручне 
дефектолошке оспособљености или оверену 
фотокопију дипломе односно уверења о посе-
довању стручне спреме дипломираног дефекто-
лога- подноси лице из члана 7. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том уколико није дипломирани дефектолог; 4. 
оригинал или оверену фотокопију уверења из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова; 5. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 6. 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеној средњој, вишој или високој стручној 
спреми на српском језику или оверену фотоко-
пију потврде којом се доказује да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе - за доказ о 
знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са учени-
цима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријавни формулар 
и важеће, односно оверене фотокопије докуме-
ната тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос на 
оглашено радно место, кандидати достављају 
на адресу: Основна и средња школа „9. мај” 
Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 Зрења-
нин, путем поште или лично у просторијама 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање (лист „Послови”). У пријави на 
конкурс кандидат обавезно мора да наведе кон-
такт телефон и адресу за пријем поште. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који 
испуњавају конкурсом тражене услове за 
пријем у радни однос, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе у року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима које се када постане 
коначно оглашава на званичној интернет стра-
ници Министарства надлежног за послове про-
свете. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити. 

Дефектолог - наставник
у комбинованом одељењу од четири 

разреда у посебним условима - са 
одељењским старешинством - на 

мађарском наставном језику (разредна 
настава)

место рада је издвојено одељење школе у 
Стајићеву

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни 
однос: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140. ст. 1-3. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања које је 
стекло: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука уз претходно 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и мађарски језик као језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Додатни 
услови за радно место дефектолог - наставник 
у комбинованом одељењу од четири разреда у 
посебним условима - са одељењским старешин-
ством - на мађарском наставном језику (разред-
на настава): Кандидат треба да испуњава усло-
ве у погледу степена и врсте образовања који 
су прописани чланом 3. и чланом 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 - Просветни 
гласник”, бр. 17/2018), односно да је: 1. профе-
сор, односно дипломирани дефектолог за рад 
са децом ментално ометеном у развоју; 2. 
дипломирани дефектолог - олигофренолог; 3. 
мастер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном развоју; 4. дипломира-
ни дефектолог - мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју; 5. 
професор, односно дипломирани дефектолог за 
рад са децом оштећеног слуха; 6. дипломирани 
дефектолог - сурдоаудиолог; 7. дипломирани 
дефектолог одсека (групе или смера) за рад са 
лицима оштећеног слуха; 8. наставник дефекто-
лог одсека (групе или смера) за рад са лицима 
оштећеног слуха; 9. мастер дефектолог, који је 
на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и реха-
билитација глувих и наглувих особа; 10.  
дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација глувих и наглувих особа; 11. мастер 
дефектолог, који је на основним односно мас-
тер академским студијама завршио модул 
сметње и поремећаји слуха, 12. професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са 
децом оштећеног вида; 13. дипломирани дефе-
ктолог - тифлолог; 14. мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио 

студијски програм Специјална едукација и реха-
билитација особа са оштећењем вида; 15. 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација особа са оштећењем вида; 16. мастер 
дефектолог, који је на основним, односно мас-
тер академским студијама завршио модул 
сметње и поремећаји вида; 17. професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са 
телесно инвалидним лицима; 18. мастер дефе-
ктолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са моторичким 
поремећајима; 19. дипломирани дефектолог - 
мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са моторич-
ким поремећајима; 20. мастер дефектолог, који 
је на основним, односно мастер академским 
студијама завршио модул моторичке сметње и 
поремећаји; 21. дипломирани дефектолог - мас-
тер који је на основним академским студијама 
завршио смер инклузивно образовање; 22. мас-
тер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора; 23. дипломирани дефе-
ктолог - мастер, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора; 24. професор разредне 
наставе; 25. професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом; 26. професор разредне наста-
ве и енглеског језика за основну школу; 27. 
мастер учитељ; 28. дипломирани учитељ - мас-
тер; 29. професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу. Приликом пријављи-
вања 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. ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стече-
ном одговарајућем образовању. Кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање од 
10. септембра 2005. године, доставља и овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 1. Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Када је образовање стече-
но у систему војног школства, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (члан 143 став 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је образо-
вање стечено у иностранству, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања); 3. ори-
гинал или оверену фотокопију uверења 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 
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спреми на српском језику или оверену фотоко-
пију потврде којом се доказује да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе - за доказ о 
знању српског језика; 6. оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању на мађарском језику или 
оверену фотокопију потврде којом се доказује 
да је положио испит из мађарског језика са 
методиком по програму одговарајуће високош-
колске установе - за доказ о знању мађарског 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријавни формулар и важеће, односно 
оверене фотокопије докумената тражених у 
конкурсу, а којима се доказује испуњеност усло-
ва за пријем у радни однос на оглашено радно 
место, кандидати достављају на адресу: Основ-
на и средња школа „9. мај” Зрењанин, Народне 
омладине 16, 23000 Зрењанин, путем поште 
или лично у просторијама школе, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији Националне службе за запошљавање (лист 
„Послови”). У пријави на конкурс кандидат оба-
везно мора да наведе контакт телефон и адресу 
за пријем поште. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос, који су изабра-
ни 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 стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе у року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима које се када постане 
коначно оглашава на званичној интернет стра-
ници Министарства надлежног за послове про-
свете. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити. 

Дефектолог - наставник са 
одељењским старешинством у 
посебним условима- разредна 

настава у првом образовном циклусу
3 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни 
однос: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140. ст. 1-3. Закона о основама 
система образовања и васпитања које је 
стекло: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука уз претходно 
завршене студије првог степена из научне, 

односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Додатни услови за радно 
место дефектолог - наставник са одељењским 
старешинством у посебним условима - разредна 
настава у првом образовном циклусу: кандидат 
треба да испуњава услове у погледу степена и 
врсте образовања који су прописани чланом 3. 
и чланом 4. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и вас-
питача у основној школи за ученике са сметња-
ма у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 17/2018), односно да 
је: 1. професор, односно дипломирани дефекто-
лог за рад са децом ментално ометеном у раз-
воју; 2. дипломирани дефектолог - олигофрено-
лог; 3. мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју; 4. 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација особа са тешкоћама у менталном раз-
воју; 5. професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом оштећеног слуха; 
6. дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог; 7. 
дипломирани дефектолог одсека (групе или 
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 8. 
наставник дефектолог одсека (групе или смера) 
за рад са лицима оштећеног слуха; 9. мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација глувих и наглу-
вих особа; 10. дипломирани дефектолог - мас-
тер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација глувих и наглувих особа; 
11. мастер дефектолог, који је на основним 
односно мастер академским студијама завршио 
модул сметње и поремећаји слуха, 12. профе-
сор, односно дипломирани дефектолог за рад 
са децом оштећеног вида; 13. дипломирани 
дефектолог - тифлолог; 14. мастер дефектолог, 
који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Специјална едукација и 
рехабилитација особа са оштећењем вида; 15. 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација особа са оштећењем вида; 16. мастер 
дефектолог, који је на основним, односно мас-
тер академским студијама завршио модул 
сметње и поремећаји вида; 17. професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са 
телесно инвалидним лицима; 18. мастер дефе-
ктолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са моторичким 
поремећајима; 19. дипломирани дефектолог - 
мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са моторич-

ким поремећајима; 20. мастер дефектолог, који 
је на основним, односно мастер академским 
студијама завршио модул моторичке сметње и 
поремећаји; 21. дипломирани дефектолог - мас-
тер који је на основним академским студијама 
завршио смер инклузивно образовање; 22. мас-
тер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора; 23. дипломирани дефе-
ктолог - мастер, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора; 24. професор разредне 
наставе; 25. професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом; 26. професор разредне наста-
ве и енглеског језика за основну школу; 27. 
мастер учитељ; 28. дипломирани учитељ - мас-
тер; 29. професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу. Приликом пријављи-
вања 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. ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стече-
ном одговарајућем образовању. Кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање од 
10. септембра 2005. године, доставља и овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 1. Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Када је образовање стече-
но у систему војног школства, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (члан 143 став 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је образо-
вање стечено у иностранству, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања); 3. ори-
гинал или оверену фотокопију уверења из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова; 4. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 5. 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању на српс-
ком језику или оверену фотокопију потврде 
којом се доказује да је положио испит из српс-
ког језика са методиком по програму одгова-
рајуће високошколске установе - за доказ о 
знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са учени-
цима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријавни формулар 
и важеће, односно оверене фотокопије докуме-
ната тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос на 
оглашено радно место, кандидати достављају 
на адресу: Основна и средња школа „9. мај” 
Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 Зрења-
нин, путем поште или лично у просторијама 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за 
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запошљавање (лист „Послови”). У пријави на 
конкурс кандидат обавезно мора да наведе кон-
такт телефон и адресу за пријем поште. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који 
испуњавају конкурсом тражене услове за 
пријем у радни однос, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе у року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима које се када постане 
коначно оглашава на званичној интернет стра-
ници Министарства надлежног за послове про-
свете. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити. 

Дефектолог - васпитач  
у развојној групи

2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 39. став 1. тачка 6. Зако-
на о предшколском васпитању и образовању 
односно чланом 140. ст. 1-3. Закона о основама 
система образовања и васпитања дефектолог 
који је образовање стекао: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије): студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 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. Приликом пријављи-
вања 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. ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стече-
ном одговарајућем образовању. Кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање од 
10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у систему војног школства, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Када 
је образовање стечено у иностранству, канди-
дат доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања 
и васпитања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања); 3. оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; 4. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом одговарајућем обра-
зовању на српском језику или оверену фотоко-
пију потврде којом се доказује да је положио 
испит из српског језика са методиком по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
- за доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријавни фор-
мулар и важеће, односно оверене фотокопије 
докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандидати 
достављају на адресу: Основна и средња шко-
ла „9. мај” Зрењанин, Народне омладине број 
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у 
просторијама школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање (лист „Посло-
ви”). У пријави на конкурс кандидат обавезно 
мора да наведе контакт телефон и адресу за 
пријем поште. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос, који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психолош-

ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима које се 
када постане коначно оглашава на званичној 
интернет страници Министарства надлежног за 
послове просвете. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити. 

Дефектолог - наставник у посебним 
условима - корективно стимулативне 
вежбе - логопедске вежбе - подршка

2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у рад-
ни однос: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са 140. ст. 1-3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања које је стекло: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука уз претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима 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 правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Додатни услови за радно место 
дефектолог - наставник у посебним условима- 
корективно стимулативне вежбе - логопедске 
вежбе- подршка: кандидат треба да испуња-
ва услове у погледу степена и врсте образо-
вања који су прописани чланом 7. став 4. тачка 
1. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 17/2018), односно да је: 
1. професор, односно дипломирани дефекто-
лог за рад са децом са сметњама у говору; 2. 
дипломирани дефектолог - логопед; 3. мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Логопе-
дије; 4. дипломирани дефектолог - мастер, који 
је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Логопедије; 5. дипломирани 
дефектолог - мастер који је на основним ака-
демским студијама завршио смер логопедија; 
6. мастер логопед. Приликом пријављивања 
на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. 
попуњен пријавни формулар који се налази 
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на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 2. ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стече-
ном одговарајућем образовању. Кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање од 
10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у систему војног школства, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Када 
је образовање стечено у иностранству, канди-
дат доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања 
и васпитања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања); 3. оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; 4. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеној средњој, вишој или 
високој стручној спреми на српском језику или 
оверену фотокопију потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
- за доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријавни фор-
мулар и важеће, односно оверене фотокопије 
докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандидати 
достављају на адресу: Основна и средња шко-
ла „9. мај” Зрењанин, Народне омладине број 
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у 
просторијама школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање (лист „Посло-
ви”). У пријави на конкурс кандидат обавезно 
мора да наведе контакт телефон и адресу за 
пријем поште. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос, који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психолош-

ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима које се 
када постане коначно оглашава на званичној 
интернет страници Министарства надлежног за 
послове просвете. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити. 

Дефектолог - наставник у посебним 
условима - корективно стимулативне 

вежбе - вежбе реедукације 
психомоторике - подршка

3 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у рад-
ни однос: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са 140. ст. 1-3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања које је стекло: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука уз претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима 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 правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Додатни услови за радно место 
дефектолог - наставник у посебним условима - 
корективно стимулативне вежбе - вежбе рееду-
кације психомоторике-подршка: кандидат треба 
да испуњава услове у погледу степена и врсте 
образовања који су прописани чланом 7. став 4. 
тачка 3. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и васпи-
тача у основној школи за ученике са сметњама 
у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 17/2018), односно да је: 
1. професор, односно дипломирани дефектолог 
за рад са децом ментално ометеном у развоју, 
2. дипломирани дефектолог - олигофренолог; 
3. мастер дефектолог, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација особа 
са тешкоћама у менталном развоју; 4. дипло-
мирани дефектолог - мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилита-
ција особа са тешкоћама у менталном развоју; 
5. професор, односно дипломирани дефекто-

лог за рад са телесно инвалидним лицима; 6. 
мастер дефектолог, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација особа 
са моторичким поремећајима; 7. дипломирани 
дефектолог - мастер, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација особа 
са моторичким поремећајима; 8. мастер дефе-
ктолог, који је на основним односно мастер 
академским студијама завршио модул моторич-
ке сметње и поремећаји; 9. мастер дефектолог, 
који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм за специјалног рехаби-
литатора за вишеструку ометеност; 
10. дипломирани дефектолог - мастер који је 
на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног рехабилита-
тора за вишеструку ометеност; 11. дипломи-
рани дефектолог - мастер који је на основним 
академским студијама завршио смер вишес-
трука ометеност; 12. дипломирани дефектолог 
- мастер који је на основним академским сту-
дијама завршио смер инклузивно образовање; 
13. мастер дефектолог, који је на основним 
односно мастер академским студијама завр-
шио модул сензомоторичке сметње и поре-
мећаји; 14. професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом оштећеног вида, 
15. дипломирани дефектолог - тифлолог; 16. 
мастер дефектолог, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација особа 
са оштећењем вида; 17. дипломирани дефе-
ктолог - мастер, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација особа са 
оштећењем вида; 18. мастер дефектолог, који 
је на основним, односно мастер академским 
студијама завршио модул сметње и поремећаји 
вида; 19. професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом оштећеног слуха; 
20. дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог; 
21. дипломирани дефектолог одсека (групе или 
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 22. 
наставник дефектолог одсека (групе или смера) 
за рад са лицима оштећеног слуха; 23. мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација глувих и наглу-
вих особа; 24. дипломирани дефектолог - мас-
тер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација глувих и наглувих осо-
ба; 25. мастер дефектолог, који је на основним, 
односно мастер академским студијама завршио 
модул сметње и поремећаји слуха. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да 
достави: 1. попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
2. оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању. Кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образовање 
по прописима који уређују високо образовање 
од 10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у систему војног школства, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
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стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Када 
је образовање стечено у иностранству, канди-
дат доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања 
и васпитања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања); 3. оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; 4. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеној средњој, вишој или 
високој стручној спреми на српском језику или 
оверену фотокопију потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
- за доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријавни фор-
мулар и важеће, односно оверене фотокопије 
докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандидати 
достављају на адресу: Основна и средња шко-
ла „9. мај” Зрењанин, Народне омладине број 
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у 
просторијама школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање (лист „Посло-
ви”). У пријави на конкурс кандидат обавезно 
мора да наведе контакт телефон и адресу за 
пријем поште. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос, који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима које се 
када постане коначно оглашава на званичној 
интернет страници Министарства надлежног за 
послове просвете. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити. 

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да лице има одговарајуће обра-
зовање - I степен стручне спреме, односно 
први ниво квалификације - завршена основна 
школа; 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик. Приликом пријављивања 
на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. 
попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
2. оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом одговарајућем првом степену стру-
чне спреме односно првом нивоу квалифика-
ције - завршена основна школа; 3. оригинал 
или оверену фотокопију уверења из казнене 
евиденције Министарства унутрашњих посло-
ва; 4.оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије; 5. 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеној средњој, вишој или високој струч-
ној спреми на српском језику или оверену 
фотокопију потврде којом се доказује да је 
положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе - за 
доказ о знању српског језика. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријавни фор-
мулар и важеће, односно оверене фотокопије 
докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандида-
ти достављају на адресу: Основна и средња 
школа „9. мај” Зрењанин, Народне омладине 
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично 
у просторијама школе, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање (лист 
„Послови”). У пријави на конкурс кандидат 
обавезно мора да наведе контакт телефон и 
адресу за пријем поште. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве коми-
сија ће одбацити. Кандидати који испуњавају 
конкурсом тражене услове за пријем у радни 
однос, који су изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. У року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос. Уколи-
ко кандидат не дође на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао 
те ће комисија његову пријаву одбацити. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандида-
тима са листе у року од 15 радних дана од 
дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима које се 
када постане коначно оглашава на званичној 
интернет страници Министарства надлежног 
за послове просвете. Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те 
ће комисија његову пријаву одбацити. 

Наставник предметне наставе у 
посебним условима - предмета 

Енглески језик
(обавезни наставни предмет у другом 

циклусу основног образовања и 
васпитања)

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни 
однос: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140. ст. 1-3. Закона о основама 
система образовања и васпитања које је 
стекло: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука уз претходно 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Додатни услови за радно 
место наставник предметне наставе у посебним 
условима - предмета енглески језик (обавезни 
наставни предмет у другом циклусу основног 
образовања и васпитања): кандидат треба да 
испуњава услове у погледу степена и врсте 
образовања који су прописани чланом 5. ст. 
2-5. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 17/2018), односно да је: 1. 
професор одговарајућег страног језика, уз 
поседовање одговарајуће оспособљености за 
рад са ученицима са сметњама у развоју и 
инвалидитетом; 2. дипломирани филолог, 
односно професор језика и књижевности, уз 
поседовање одговарајуће оспособљености за 
рад са ученицима са сметњама у развоју и 
инвалидитетом; 3. мастер филолог, уз поседо-
вање одговарајуће оспособљености за рад са 
ученицима са сметњама у развоју и инвалиди-
тетом; 4. мастер професор језика и књижев-
ности, уз поседовање одговарајуће оспособље-
ности за рад са ученицима са сметњама у 
развоју и инвалидитетом; 5. дипломирани 
дефектолог, уз поседовање знања језика нај-
мање на нивоу Б1 (Заједничког европског окви-
ра); 6. мастер дефектолог, уз поседовање 
знања језика најмање на нивоу Б1 (Заједничког 
европског оквира). Ниво знања Б1 доказује се 
уверењем о положеном одговарајућем испиту 
на некој од филолошких катедри универзитета 
у Србији или међународно признатом исправом 
за Б1 ниво знања језика (Заједничког европског 
оквира), а чију ваљаност утврђује Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја. 
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Наука и образовање

Приликом пријављивања на конкурс кандидат 
је дужан да достави: 1. попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; 2. оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању. Кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по прописима 
који уређују високо образовање од 10. септем-
бра 2005. године, доставља и оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању 
првог степена. Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописа-
на чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника, васпи-
тача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 1. Закона о основама система образовања 
и васпитања). Када је образовање стечено у 
систему војног школства, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у иностранству, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања); 3. оригинал или ове-
рену фотокопију доказа о стеченој одгова-
рајућој оспособљености за рад са децом и уче-
ницима са сметњама у развоју и инвалидитетом 
односно оригинал или оверену фотокопију 
увререња о поседовању стручне дефектолошке 
оспособљености или оверену фотокопију 
дипломе односно уверења о поседовању струч-
не спреме дипломираног дефектолога; 4. ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о поло-
женом одговарајућем испиту на некој од 
филолошких катедри универзитета у Србији 
или међународно признатом исправом за Б1 
ниво знања језика (Заједничког европског окви-
ра), и документа Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја којим је утврђена ваља-
ност уверења односно међународно признате 
исправе; 5. оригинал или оверену фотокопију 
Уверења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; 6. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; 7. оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној средњој, вишој или висо-
кој стручној спреми на српском језику или ове-
рену фотокопију потврде којом се доказује да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе - за 
доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријавни формулар 
и важеће, односно оверене фотокопије докуме-
ната тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос на 
оглашено радно место, кандидати достављају 
на адресу: Основна и средња школа „9. мај” 
Зрењанин, Народне омладине број 16, 23000 
Зрењанин, путем поште или лично у просто-
ријама школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање (лист „Посло-
ви”). У пријави на конкурс кандидат обавезно 

мора да наведе контакт телефон и адресу за 
пријем поште. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос, који су изабра-
ни 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 стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе у року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима које се када постане 
коначно оглашава на званичној интернет стра-
ници Министарства надлежног за послове про-
свете. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити. 

Наставник предметне наставе у 
посебним условима - предмета 

Италијански језик
(као обавезни изборни програм  

у другом циклусу основног образовања 
и васпитања)

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни 
однос: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140. ст. 1-3. Закона о основама 
система образовања и васпитања које је 
стекло: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука уз претходно 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Додатни услови за радно 
место наставник предметне наставе у посебним 
условима - предмета италијански језик (обавез-

ни изборни програм у другом циклусу основног 
образовања и васпитања): кандидат треба да 
испуњава услове у погледу степена и врсте 
образовања који су прописани чланом 5. ст. 
2-5. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 17/2018), односно да је: 1. 
професор одговарајућег страног језика, уз 
поседовање одговарајуће оспособљености за 
рад са ученицима са сметњама у развоју и 
инвалидитетом; 2. дипломирани филолог, 
односно професор језика и књижевности, уз 
поседовање одговарајуће оспособљености за 
рад са ученицима са сметњама у развоју и 
инвалидитетом; 3. мастер филолог, уз поседо-
вање одговарајуће оспособљености за рад са 
ученицима са сметњама у развоју и инвалиди-
тетом; 4. мастер професор језика и књижев-
ности, уз поседовање одговарајуће оспособље-
ности за рад са ученицима са сметњама у 
развоју и инвалидитетом; 5. дипломирани 
дефектолог, уз поседовање знања језика нај-
мање на нивоу Б1 (Заједничког европског окви-
ра); 6. мастер дефектолог, уз поседовање 
знања језика најмање на нивоу Б1 (Заједничког 
европског оквира). Ниво знања Б1 доказује се 
уверењем о положеном одговарајућем испиту 
на некој од филолошких катедри универзитета 
у Србији или међународно признатом исправом 
за Б1 ниво знања језика (Заједничког европског 
оквира), а чију ваљаност утврђује Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја. 
Приликом пријављивања на конкурс кандидат 
је дужан да достави: 1. попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; 2. оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању. Кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по прописима 
који уређују високо образовање од 10. септем-
бра 2005. године, доставља и оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању 
првог степена. Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописа-
на чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат доставља и 
оверену фотокопију министра надлежног за 
послове образовања и васпитања којим се 
решења утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 1. Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Када је образовање стече-
но у систему војног школства, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (члан 143 став 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је образо-
вање стечено у иностранству, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања); 3. ори-
гинал или оверену фотокопију доказа о 
стеченој одговарајућој оспособљености за рад 
са децом и ученицима са сметњама у развоју и 
инвалидитетом односно оригинал или оверену 
фотокопију увререња о поседовању стручне 
дефектолошке оспособљености или оверену 
фотокопију дипломе односно уверења о посе-
довању стручне спреме дипломираног дефекто-
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лога; 4. оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о положеном одговарајућем испиту на 
некој од филолошких катедри универзитета у 
Србији или међународно признатом исправом 
за Б1 ниво знања језика (Заједничког европског 
оквира), и документа Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја којим је утврђена 
ваљаност уверења односно међународно при-
знате исправе; 5. оригинал или оверену фото-
копију Уверења из казнене евиденције Минис-
тарства унутрашњих послова; 6. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; 7. оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеној средњој, 
вишој или високој стручној спреми на српском 
језику или оверену фотокопију потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове - за доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријавни 
формулар и важеће, односно оверене фотоко-
пије докумената тражених у конкурсу, а којима 
се доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандидати 
достављају на адресу: Основна и средња школа 
„9. мај” Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 
Зрењанин, путем поште или лично у просто-
ријама школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање (лист „Посло-
ви”). У пријави на конкурс кандидат обавезно 
мора да наведе контакт телефон и адресу за 
пријем поште. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос, који су изабра-
ни 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 стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе у року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима које се када постане 
коначно оглашава на званичној интернет стра-
ници Министарства надлежног за послове про-
свете. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити. 

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА  
„9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник практичне наставе у 
посебним условима - у подручју рада 

Текстилство и кожарство
са 50% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60дана

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни 
однос: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140. и чланом 141. став 4. 

Закона о основама система образовања и вас-
питања: 1) које је стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије): студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, 
2) које је стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 3) које је стечено на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
лице које је стекло више образовање; 4) лице 
са стеченим средњим образовањем и положе-
ним специјалистичким, односно мајсторским 
испитом и петогодишњим радним искуством у 
струци стеченим после специјалистичког, 
односно мајсторског испита. 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 три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, 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-вас-
питни рад. Додатни услови за радно место 
наставник практичне наставе у посебним усло-
вима - у подручју рада текстилство и кожар-
ство: кандидат треба да испуњава услове у 
погледу степена и врсте образовања који су 
прописани чланом 7. тачка 8. Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама за ученике лако ментално ометене у 
развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12 и 11/16), односно да 
је: 1. дипломирани дефектолог; 2. олигофрено-
лог са савладаним програмом методике предме-
та у подручју рада текстилство и кожарство; 3. 
дипломирани инжењер технологије текстила; 4. 
дипломирани инжењер технологије текстилне 
конфекције; 5. инжењер технологије, смер про-
изводња обуће; 6. инжењер технологије, смер 
галантерија и конфекција; 7. инжењер техноло-
гије текстила; 8. дипломирани инжењер техно-
логије, одсек текстилно инжењерство; 9. дипло-
мирани инжењер технолог, одсеци текстилно 
инжењерство или текстилни; 10. дипломирани 
текстилни инжењер за дизајн и пројектовање 
текстила и одеће; 11. дипломирани инжењер за 
текстилно инжењерство текстилно-машинске 
струке, односно дипломирани инжењер за 
текстилно инжењерство - текстилно-машинска 
струка, дипломирани инжењер текстилно-ма-
шинске струке; 12. текстилни инжењер за оде-
вну технологију; 13. инжењер технологије за 
текстилну конфекцију; 14. текстилни инжењер, 
смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни 
и конфекцијско-трикотажни; 15. текстилни 
инжењер, моделар конструктор; 16. инжењер 
технологије за производњу кожне галантерије; 
17. инжењер технологије за обраду и прераду 
коже и крзна, смер производња обуће; 18. 

инжењер за индустрију обуће, одсек технолош-
ки, смер обућарски; 19. инжењер технологије, 
смер кожнопрерађивачки, група производња 
обуће; 20. инжењер технологије, смер галанте-
рија и конфекција; 21. инжењер технологије за 
производњу кожне галантерије и конфекције; 
22. инжењер технологије, смер производња 
кожне галантерије; 23. инжењер технологије за 
обраду и прераду коже и крзна, смер произ-
водња кожне галантерије и конфекције; 24. 
инжењер за индустрију кожне галантерије; 25. 
инжењер технологије, смер кожнопрерађивач-
ки, група производња коже и крзна; 26. 
инжењер технологије за производњу кожне 
конфекције; 27. лице са стеченим средњим 
образовањем и положеним специјалистичким 
испитом за образовни профил у подручју рада 
текстилство и кожарство. Наставници практич-
не наставе, поред стручне спреме предвиђене у 
тч. 3-27. морају поседовати стручну дефекто-
лошку оспособљеност или стручну спрему 
дипломираног дефектолога. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да 
достави: 1. попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
2. оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању. Кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образовање 
по прописима који уређују високо образовање 
од 10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 1. Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Када је образовање стече-
но у систему војног школства, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (члан 143 став 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је образо-
вање стечено у иностранству, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања); 3. ори-
гинал или оверену фотокопију доказа о 
стеченој одговарајућој оспособљености за рад 
са децом и ученицима са сметњама у развоју и 
инвалидитетом односно оригинал или оверену 
фотокопију уверења о поседовању стручне 
дефектолошке оспособљености или оверену 
фотокопију дипломе односно уверења о посе-
довању стручне спреме дипломираног дефекто-
лога - уколико није дипломирани дефектолог; 
4. оригинал или оверену фотокопију уверења 
из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; 5. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; 6. оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној средњој, вишој или висо-
кој стручној спреми на српском језику или ове-
рену фотокопију потврде којом се доказује да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе - за 
доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; Доказ о психич-
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кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријавни формулар 
и важеће, односно оверене фотокопије докуме-
ната тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос на 
оглашено радно место, кандидати достављају 
на адресу: Основна и средња школа „9. мај” 
Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 Зрења-
нин, путем поште или лично у просторијама 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање (лист „Послови”). У пријави на 
конкурс кандидат обавезно мора да наведе кон-
такт телефон и адресу за пријем поште. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који 
испуњавају конкурсом тражене услове за 
пријем у радни однос, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе у року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима које се када постане 
коначно оглашава на званичној интернет стра-
ници Министарства надлежног за послове про-
свете. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити. 

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА  
„9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник предметне наставе у 
посебним условима - предмета 

Математика
са 22,22% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60дана

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у рад-
ни однос: 1. да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. ст. 1-3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1) које 
је стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука уз претходно 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, 2) које је стечено 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. 2. има психичку, физичку и 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Додатни услови за радно место наставник пре-
дметне наставе у посебним условима -предмета 
математика: кандидат треба да испуњава усло-
ве у погледу степена и врсте образовања који 
су прописани чланом 2. тачка 9. Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама за ученике лако ментално ометене у 
развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12 и 11/16), односно 
да је: 1. професор математике; 2. дипломира-
ни математичар; 3. дипломирани дефектолог са 
завршеном вишом педагошком школом, група 
математика; 4. дипломирани дефектолог - оли-
гофренолог са савладаним програмом методике 
наставе математике. 5. дипломирани дефекто-
лог са завршеном вишом педагошком школом 
- група математика. Наставници, поред стручне 
спреме предвиђене у тч. 1. и 2. морају посе-
довати стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефектоло-
га. Приликом пријављивања на конкурс канди-
дат је дужан да достави: 1. попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
не страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 2. оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању; -Кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по прописима 
који уређују високо образовање од 10. септем-
бра 2005. године, доставља и оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању 
првог степена. Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 1. Закона о основама система образовања 
и васпитања). Када је образовање стечено у 
систему војног школства, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у иностранству, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања); 3. оригинал или 
оверену фотокопију доказа о стеченој одгова-
рајућој оспособљености за рад са децом и уче-
ницима са сметњама у развоју и инвалидите-
том односно оригинал или оверену фотокопију 

уверења о поседовању стручне дефектолош-
ке оспособљености или оверену фотокопију 
дипломе односно уверења о поседовању струч-
не спреме дипломираног дефектолога - уколико 
није дипломирани дефектолог; 4. оригинал или 
оверену фотокопију уверења из казнене еви-
денције Министарства унутрашњих послова; 
5. оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; 6. оверену 
фотокопију дипломе или уверења о завршеној 
средњој, вишој или високој стручној спреми на 
српском језику или оверену фотокопију потвр-
де којом се доказује да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе - за доказ о знању српског 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријавни формулар и важеће, односно оверене 
фотокопије докумената тражених у конкурсу, а 
којима се доказује испуњеност услова за пријем 
у радни однос на оглашено радно место, канди-
дати достављају на адресу: Основна и средња 
школа „9. мај” Зрењанин, Народне омладине 
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у 
просторијама школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање (лист „Посло-
ви”). У пријави на конкурс кандидат обавезно 
мора да наведе контакт телефон и адресу за 
пријем поште. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос, који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима које се 
када постане коначно оглашава на званичној 
интернет страници Министарства надлежног за 
послове просвете. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити. 

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА  
„9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Дефектолог - наставник са 
одељенским старешинством у 
посебним условима - разредна 

настава у првом образовном циклусу
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни 
однос: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са 140. ст. 1-3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања које је стекло: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
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тичке академске студије): студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма 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 правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, 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-вас-
питни рад. Додатни услови за радно место 
дефектолог - наставник са одељењским старе-
шинством у посебним условима- разредна 
настава у првом образовном циклусу: кандидат 
треба да испуњава услове у погледу степена и 
врсте образовања који су прописани чланом 3. 
и чланом 4. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и вас-
питача у основној школи за ученике са сметња-
ма у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 17/2018), односно да 
је: 1. професор, односно дипломирани дефекто-
лог за рад са децом ментално ометеном у раз-
воју; 2. дипломирани дефектолог - олигофрено-
лог; 3. мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју; 4. 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација особа са тешкоћама у менталном раз-
воју; 5. професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом оштећеног слуха; 
6. дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог; 7. 
дипломирани дефектолог одсека (групе или 
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 8. 
наставник дефектолог одсека (групе или смера) 
за рад са лицима оштећеног слуха; 9. мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација глувих и наглу-
вих особа; 10. дипломирани дефектолог - мас-
тер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација глувих и наглувих особа; 
11. мастер дефектолог, који је на основним 
односно мастер академским студијама завршио 
модул сметње и поремећаји слуха, 12. профе-
сор, односно дипломирани дефектолог за рад 
са децом оштећеног вида; 13. дипломирани 
дефектолог - тифлолог; 14. мастер дефектолог, 
који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Специјална едукација и 
рехабилитација особа са оштећењем вида; 15. 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација особа са оштећењем вида; 16. мастер 
дефектолог, који је на основним, односно мас-
тер академским студијама завршио модул 

сметње и поремећаји вида; 17. професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са 
телесно инвалидним лицима; 18. мастер дефе-
ктолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са моторичким 
поремећајима; 19. дипломирани дефектолог - 
мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са моторич-
ким поремећајима; 20. мастер дефектолог, који 
је на основним, односно мастер академским 
студијама завршио модул моторичке сметње и 
поремећаји; 21. дипломирани дефектолог - мас-
тер који је на основним академским студијама 
завршио смер инклузивно образовање; 22. мас-
тер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора; 23. дипломирани дефе-
ктолог - мастер, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора; 24. професор разредне 
наставе; 25. професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом; 26. професор разредне наста-
ве и енглеског језика за основну школу; 27. 
мастер учитељ; 28. дипломирани учитељ - мас-
тер; 29. професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу. Приликом пријављи-
вања 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. ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стече-
ном одговарајућем образовању. Кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање 
после 10. септембра 2005. године, доставља и 
оверену фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању првог степена. Када је образо-
вање стечено у некој од република СФРЈ до 27. 
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 
2006. године или у Републици Српској, а врста 
образовања не одговара врсти образовања која 
је прописана чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (члан 143 став 1. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је образо-
вање стечено у систему војног школства, 
кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања). Када је образовање стечено у 
иностранству, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за 
послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања); 3. оригинал или оверену 
фотокопију Уверења из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова; 4. ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; 5. оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању на српском језику 
или оверену фотокопију потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика 
са методиком по програму одговарајуће висо-
кошколске установе - за доказ о знању српског 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад; Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима под-

носи изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, 
односно оверене фотокопије докумената тра-
жених у конкурсу, а којима се доказује испуње-
ност услова за пријем у радни однос на оглаше-
но радно место, кандидати достављају на 
адресу: Основна и средња школа „9. мај” 
Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 Зрења-
нин, путем поште или лично у просторијама 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање (лист „Послови”). У пријави на 
конкурс кандидат обавезно мора да наведе кон-
такт телефон и адресу за пријем поште. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који 
испуњавају конкурсом тражене услове за 
пријем у радни однос, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе у року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима које се када постане 
коначно оглашава на званичној интернет стра-
ници Министарства надлежног за послове про-
свете. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити. 

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА  
„9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник предметне наставе у 
посебним условима - у подручју 
рада Текстилство и кожарство - 

предмета Технологоја шивења обуће 
са 10% радног времена, предмета 

Познавање материјала са 10% 
радног времена и предмета Машине 

и алати са 10% радног времена
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у рад-
ни однос: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: 1) које је стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука уз претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 2) које је стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
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не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
3) које је стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или лице које је стекло 
више образовање; 2. има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за 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 обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Додат-
ни услови за радно место наставник предметне 
наставе у посебним условима - у подручју рада 
текстилство и кожарство-предмета технологија 
шивења обуће, предмета познавање материја-
ла и предмета машине и алати: кандидат треба 
да испуњава услове у погледу степена и врсте 
образовања који су прописани чланом 7. тач. 
1, 2. и 7. Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама за ученике 
лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 
2/12 и 11/16), односно да је: 

За предмет Технологија шивења обуће: 1. 
инжењер технологије, смер производња обуће; 
2. инжењер технологије, смер производња 
обуће; 3. инжењер технологије за обраду и пре-
раду коже и крзна, смер производња обуће; 4. 
инжењер за индустрију обуће, одсек технолош-
ки, смер обућарски; 5. инжењер технологије, 
смер кожнопрерађивачки, група производња 
обуће. 6. дипломирани дефектолог за методику 
наставе за предмете у процесу рада текстил-
ство и кожарство. Наставници, поред стручне 
спреме предвиђене у тачки 1 - 5. морају посе-
довати и стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефектолога. 

За предмет Познавање материјала: 1. 
дипломирани инжењер технологије тексти-
ла; 2. дипломирани инжењер технологије; 3. 
дипломирани инжењер за текстилно инжењер-
ство, односно дипломирани инжењер техноло-
гије текстилног инжењерства; 4. дипломирани 
инжењер технолог, одсеци текстилно инжењер-
ство или текстилни; 5. дипломирани инжењер 
текстилне технологије, смерови механич-
ко-текстилни или хемијско-текстилни; 6. дипло-
мирани инжењер технологије, одсек текстил-
но инжењерство; 7. дипломирани инжењер 
текстилно-машинске струке; 8. дипломирани 
инжењер за текстилно инжењерство текстил-
но-машинске струке, односно дипломирани 
инжењер за текстилно инжењерство - текстил-
но-машинска струка; 9. дипломирани текстил-
ни инжењер за дизајн и пројектовање текстила 
и одеће; 10. дипломирани инжењер текстил-
ног инжењерства - информатичке струке. 11. 
дипломирани дефектолог за методику наста-
ве за предмете у подручју рада текстилство и 
кожарство. Наставници, поред стручне спреме 
предвиђене у тачки 1 - 10. морају поседова-
ти стручну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломираног дефектолога. 

За предмет Машине и алати: 1. дипломи-
рани инжењер технологије текстила; 2. дипло-
мирани инжењер технологије; 3. инжењер 

технологије, смер производња обуће (за обра-
зовни профил шивач обуће); 4. инжењер тех-
нологије, смер производња кожне галантерије 
и конфекције; 5. дипломирани инжењер за 
текстилно инжењерство, односно дипломира-
ни инжењер технологије текстилног инжењер-
ства; 6. дипломирани инжењер технолог, 
одсеци текстилно инжењерство или текстил-
ни; 7. дипломирани инжењер текстилне тех-
нологије, смерови механичко-текстилни или 
хемијско-текстилни; 8. дипломирани инжењер 
технологије, одсек текстилно инжењерство; 9. 
дипломирани инжењер текстилно-машинске 
струке; 10. дипломирани инжењер за текстил-
но инжењерство текстилно-машинске струке, 
односно дипломирани инжењер за текстилно 
инжењерство - текстилно-машинска струка; 11. 
дипломирани текстилни инжењер за дизајн и 
пројектовање текстила и одеће; 12. дипломира-
ни инжењер текстилног инжењерства - инфор-
матичке струке; 13. инжењер технологије за 
производњу кожне галантерије и конфекције; 
14. инжењер технологије за обраду и прераду 
коже и крзна, смер производња кожне галанте-
рије и конфекције. 15. дипломирани дефекто-
лог за методику наставе за предмете у подручју 
рада текстилство и кожарство. Наставници, 
поред стручне спреме предвиђене у тачки 1 - 
14. морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога. 

ОСТАЛО: приликом пријављивања на конкурс 
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2. оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченом одго-
варајућем образовању. Кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по прописима 
који уређују високо образовање од 10. септем-
бра 2005. године, доставља и оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању 
првог степена. Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 1. Закона о основама система образовања 
и васпитања). Када је образовање стечено у 
систему војног школства, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у иностранству, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања); 3. оригинал или 
оверену фотокопију доказа о стеченој одгова-
рајућој оспособљености за рад са децом и уче-
ницима са сметњама у развоју и инвалидите-
том односно оригинал или оверену фотокопију 
уверења о поседовању стручне дефектолош-
ке оспособљености или оверену фотокопију 
дипломе односно уверења о поседовању струч-
не спреме дипломираног дефектолога - уколико 
није дипломирани дефектолог; 4. оригинал или 
оверену фотокопију уверења из казнене еви-

денције Министарства унутрашњих послова; 
5. оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; 6. оверену 
фотокопију дипломе или уверења о завршеној 
средњој, вишој или високој стручној спреми на 
српском језику или оверену фотокопију потвр-
де којом се доказује да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе - за доказ о знању српског 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријавни формулар и важеће, односно оверене 
фотокопије докумената тражених у конкурсу, а 
којима се доказује испуњеност услова за пријем 
у радни однос на оглашено радно место, канди-
дати достављају на адресу: Основна и средња 
школа „9. мај” Зрењанин, Народне омладине 
број 16, 23000 Зрењанин, путем поште или 
лично у просторијама школе, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање (лист 
„Послови”). У пријави на конкурс кандидат оба-
везно мора да наведе контакт телефон и адресу 
за пријем поште. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос, који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима које се 
када постане коначно оглашава на званичној 
интернет страници Министарства надлежног за 
послове просвете. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити. 

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА  
„9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник предметне наставе са 
одељенским старешинством у 

посебним условима - у подручју 
рада Машинство и обрада метала 
- предмета Основе машинства са 
20% радног времена, предмета 
Материјали и обрада метала са 

30% радног времена и предмета 
Технологија рада са 40% радног 

времена
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60дана.

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у рад-
ни однос: 1. да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. ст. 1-3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1) које 
је стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
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специјалистичке академске студије): студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука уз претходно 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, 2) које је стечено 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 3) које је стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или лице које је 
стекло више 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 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Додатни услови за радно место 
наставник предметне наставе са одељењским 
старешинством у посебним условима- у под-
ручју рада машинство и обрада метала -пред-
мета основе машинства, предмета материјали 
и обрада метала и предмета технологија рада: 
кандидат треба да испуњава услове у погледу 
степена и врсте образовања који су прописа-
ни чланом 5. тч. 2, 4, 5. Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школа-
ма за ученике лако ментално ометене у развоју 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 1/95, 
24/04, 10/09, 2/12 и 11/16), односно да је:

За предмет Основе машинства: 1. дипломи-
рани инжењер машинства; 2. професор машин-
ства. 3. дипломирани дефектолог за методику 
наставе за предмете у подручју рада машинство 
и обрада метала. Наставници, поред стручне 
спреме предвиђене у тч. 1. и 2. морају посе-
довати стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефектолога. 

За предмет Материјали и обрада метала: 
1. дипломирани инжењер технологије - гру-
па неорганско-технолошка; 2. дипломирани 
инжењер машинства; 3. професор машинства; 
4. дипломирани инжењер металургије; 5. 
дипломирани дефектолог за методику наста-
ве за предмете у подручју рада машинство и 
обрада метала. Наставници, поред стручне 
спреме предвиђене у тч. 1. до 4. морају посе-
довати стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефектолога. 

За предмет Технологија рада: 1. дипломи-
рани инжењер машинства; 2. инжењер машин-
ства; 3. професор машинства дипломирани 
дефектолог; 4. дипломирани педагог општетех-
ничког образовања. 5. дипломирани дефекто-
лог за методику наставе за предмете у подручју 
рада машинство и обрада метала. Наставници, 
поред стручне спреме предвиђене у тч. 1. до 4. 
морају поседовати стручну дефектолошку оспо-
собљеност или стручну спрему дипломираног 

дефектолога. 

ОСТАЛО: приликом пријављивања на конкурс 
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2. оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченом одго-
варајућем образовању. Кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по прописима 
који уређују високо образовање од 10. септем-
бра 2005. године, доставља и оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању 
првог степена. Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 1. Закона о основама система образовања 
и васпитања). Када је образовање стечено у 
систему војног школства, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у иностранству, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања); 3. оригинал или 
оверену фотокопију доказа о стеченој одгова-
рајућој оспособљености за рад са децом и уче-
ницима са сметњама у развоју и инвалидите-
том односно оригинал или оверену фотокопију 
уверења о поседовању стручне дефектолош-
ке оспособљености или оверену фотокопију 
дипломе односно уверења о поседовању струч-
не спреме дипломираног дефектолога - уколико 
није дипломирани дефектолог; 4. оригинал или 
оверену фотокопију Уверења из казнене еви-
денције Министарства унутрашњих послова; 
5. оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; 6. оверену 
фотокопију дипломе или уверења о завршеној 
средњој, вишој или високој стручној спреми на 
српском језику или оверену фотокопију потвр-
де којом се доказује да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе - за доказ о знању српског 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријавни формулар и важеће, односно оверене 
фотокопије докумената тражених у конкурсу, а 
којима се доказује испуњеност услова за пријем 
у радни однос на оглашено радно место, канди-
дати достављају на адресу: Основна и средња 
школа „9. мај” Зрењанин, Народне омладине 
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у 
просторијама школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање (лист „Посло-
ви”). У пријави на конкурс кандидат обавезно 
мора да наведе контакт телефон и адресу за 
пријем поште. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговреме-

не и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос, који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима које се 
када постане коначно оглашава на званичној 
интернет страници Министарства надлежног за 
послове просвете. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити. 

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА  
„9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Дефектолог - наставник у посебним 
условима - корективно стимулативне 

вежбе - вежбе реедукације 
психомоторике

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

преко 60 дана

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни 
однос: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са 140. ст. 1-3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања које је стекло: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука уз претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма 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 правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, 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-вас-
питни рад. Додатни услови за радно место 
дефектолог - наставник у посебним условима - 
корективно стимулативе вежбе - вежбе рееду-
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кације психомоторике: кандидат треба да 
испуњава услове у погледу степена и врсте 
образовања који су прописани чланом 7. став 4. 
тачка 3. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и васпи-
тача у основној школи за ученике са сметњама 
у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 17/2018), односно да 
је: 1. професор, односно дипломирани дефекто-
лог за рад са децом ментално ометеном у раз-
воју, 2. дипломирани дефектолог - олигофрено-
лог; 3. мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју; 4. 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација особа са тешкоћама у менталном раз-
воју; 5. професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са телесно инвалидним 
лицима; 6. мастер дефектолог, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилита-
ција особа са моторичким поремећајима; 7. 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација особа са моторичким поремећајима; 8. 
мастер дефектолог, који је на основним однос-
но мастер академским студијама завршио модул 
моторичке сметње и поремећаји; 9. мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за спе-
цијалног рехабилитатора за вишеструку омете-
ност; 10. дипломирани дефектолог - мастер 
који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм за специјалног рехаби-
литатора за вишеструку ометеност; 11. дипло-
мирани дефектолог - мастер који је на основним 
академским студијама завршио смер вишес-
трука ометеност; 12. дипломирани дефектолог 
- мастер који је на основним академским сту-
дијама завршио смер инклузивно образовање; 
13. мастер дефектолог, који је на основним 
односно мастер академским студијама завршио 
модул сензомоторичке сметње и поремећаји; 
14. професор, односно дипломирани дефекто-
лог за рад са децом оштећеног вида, 15. дипло-
мирани дефектолог - тифлолог; 16. мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација особа са 
оштећењем вида; 17. дипломирани дефектолог 
- мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са 
оштећењем вида; 18. мастер дефектолог, који 
је на основним, односно мастер академским 
студијама завршио модул сметње и поремећаји 
вида; 19. професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом оштећеног слуха; 
20. дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог; 
21. дипломирани дефектолог одсека (групе или 
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 22. 
наставник дефектолог одсека (групе или смера) 
за рад са лицима оштећеног слуха; 23. мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација глувих и наглу-
вих особа; 24. дипломирани дефектолог - мас-
тер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација глувих и наглувих особа; 
25. мастер дефектолог, који је на основним, 
односно мастер академским студијама завршио 
модул сметње и поремећаји слуха. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да 
достави: 1. попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
2. оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; -Кандидат 

који је стекао одговарајуће високо образовање 
по прописима који уређују високо образовање 
од 10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 1. Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Када је образовање стече-
но у систему војног школства, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (члан 143 став 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је образо-
вање стечено у иностранству, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања); 3. ори-
гинал или оверену фотокопију уверења 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 оверену фотоко-
пију потврде којом се доказује да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе - за доказ о 
знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са учени-
цима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријавни формулар 
и важеће, односно оверене фотокопије докуме-
ната тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос на 
оглашено радно место, кандидати достављају 
на адресу: Основна и средња школа „9. мај” 
Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 Зрења-
нин, путем поште или лично у просторијама 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање (лист „Послови”). У пријави на 
конкурс кандидат обавезно мора да наведе кон-
такт телефон и адресу за пријем поште. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који 
испуњавају конкурсом тражене услове за 
пријем у радни однос, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са 

листе у року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима које се када постане 
коначно оглашава на званичној интернет стра-
ници Министарства надлежног за послове про-
свете. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити. 

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА  
„9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

1. Дефектолог - наставник у 
посебним условима - корективно 

стимулативне вежбе - вежбе 
реедукације психомоторике - 

подршка са 20% радног времена, 
у основним школама у Ечки и 

Стајићеву, на одређено време, ради 
замене одсутног запосленог преко 

60 дана и 2. дефектолог - наставник 
у комбинованом одељењу од четири 

разреда у посебним условима - 
са одељењским старешинством 

(разредна настава) са 80% времена, 
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
место рада је издвојено одељење 

школе у Стајићеву 
1 извршилац

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни 
однос: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са 140. ст. 1-3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања које је стекло: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука уз претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма 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 правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, 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-вас-
питни рад. Додатни услови за радно место 
дефектолог - наставник у посебним условима- 
корективно стимулативне вежбе - вежбе рееду-
кације психомоторике - подршка: кандидат тре-
ба да испуњава услове у погледу степена и 
врсте образовања који су прописани чланом 7. 
став 4. тачка 3. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
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васпитача у основној школи за ученике са 
сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018), 
односно да је: 1. професор, односно дипломи-
рани дефектолог за рад са децом ментално 
ометеном у развоју, 2. дипломирани дефекто-
лог - олигофренолог; 3. мастер дефектолог, 
који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Специјална едукација и 
рехабилитација особа са тешкоћама у ментал-
ном развоју; 4. дипломирани дефектолог - мас-
тер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју; 5. професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са телесно 
инвалидним лицима; 6. мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и реха-
билитација особа са моторичким поремећајима; 
7. дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација особа са моторичким поремећајима; 8. 
мастер дефектолог, који је на основним однос-
но мастер академским студијама завршио модул 
моторичке сметње и поремећаји; 9. мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за спе-
цијалног рехабилитатора за вишеструку омете-
ност; 10. дипломирани дефектолог - мастер 
који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм за специјалног рехаби-
литатора за вишеструку ометеност; 11. дипло-
мирани дефектолог - мастер који је на основним 
академским студијама завршио смер вишес-
трука ометеност; 12. дипломирани дефектолог 
- мастер који је на основним академским сту-
дијама завршио смер инклузивно образовање; 
13. мастер дефектолог, који је на основним 
односно мастер академским студијама завршио 
модул сензомоторичке сметње и поремећаји; 
14. професор, односно дипломирани дефекто-
лог за рад са децом оштећеног вида, 15. дипло-
мирани дефектолог - тифлолог; 16. мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација особа са 
оштећењем вида; 17. дипломирани дефектолог 
- мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са 
оштећењем вида; 18. мастер дефектолог, који 
је на основним, односно мастер академским 
студијама завршио модул сметње и поремећаји 
вида; 19. професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом оштећеног слуха; 
20. дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог; 
21. дипломирани дефектолог одсека (групе или 
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 22. 
наставник дефектолог одсека (групе или смера) 
за рад са лицима оштећеног слуха; 23. мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација глувих и наглу-
вих особа; 24. дипломирани дефектолог - мас-
тер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација глувих и наглувих особа; 
25. мастер дефектолог, који је на основним, 
односно мастер академским студијама завршио 
модул сметње и поремећаји слуха. Додатни 
услови за радно место дефектолог - наставник 
у комбинованом одељењу од четири разреда у 
посебним условима - са одељењским старешин-
ством (разредна настава у првом образовном 
циклусу): кандидат треба да испуњава услове у 
погледу степена и врсте образовања који су 
прописани чланом 3. и чланом 4. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 

17/2018), односно да је: 1. професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са децом мен-
тално ометеном у развоју; 2. дипломирани 
дефектолог - олигофренолог; 3. мастер дефе-
ктолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју; 4. дипломирани дефектолог 
- мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћа-
ма у менталном развоју; 5. професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са децом 
оштећеног слуха; 6. дипломирани дефектолог 
- сурдоаудиолог; 7. дипломирани дефектолог 
одсека (групе или смера) за рад са лицима 
оштећеног слуха; 8. наставник дефектолог 
одсека (групе или смера) за рад са лицима 
оштећеног слуха; 9. мастер дефектолог, који је 
на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и реха-
билитација глувих и наглувих особа; 10. дипло-
мирани дефектолог - мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилита-
ција глувих и наглувих особа; 11. мастер дефе-
ктолог, који је на основним односно мастер ака-
демским студијама завршио модул сметње и 
поремећаји слуха, 12. професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са децом 
оштећеног вида; 13. дипломирани дефектолог 
- тифлолог; 14. мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација особа са оштећењем вида; 15. дипло-
мирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација особа са оштећењем вида; 16. мастер 
дефектолог, који је на основним, односно мас-
тер академским студијама завршио модул 
сметње и поремећаји вида; 17. професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са 
телесно инвалидним лицима; 18. мастер дефе-
ктолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са моторичким 
поремећајима; 19. дипломирани дефектолог - 
мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са моторич-
ким поремећајима; 20. мастер дефектолог, који 
је на основним, односно мастер академским 
студијама завршио модул моторичке сметње и 
поремећаји; 21. дипломирани дефектолог - мас-
тер који је на основним академским студијама 
завршио смер инклузивно образовање; 22. мас-
тер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора; 23. дипломирани дефе-
ктолог - мастер, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора; 24. професор разредне 
наставе; 25. професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом; 26. професор разредне наста-
ве и енглеског језика за основну школу; 27. 
мастер учитељ; 28. дипломирани учитељ - мас-
тер; 29. професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу. Приликом пријављи-
вања 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. ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стече-
ном одговарајућем образовању. Кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање од 
10. септембра 2005. године, доставља и овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 

године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 1. Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Када је образовање стече-
но у систему војног школства, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (члан 143 став 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је образо-
вање стечено у иностранству, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања); 3. ори-
гинал или оверену фотокопију уверења 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 оверену фотоко-
пију потврде којом се доказује да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе - за доказ о 
знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - за радно место дефекто-
лог - наставник у посебним условима - коре-
ктивно стимулативне вежбе -  вежбе 
реедукације психомоторике; 6. оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању на српском језику или ове-
рену фотокопију потврде којом се доказује да је 
положио испит из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове - за доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - за радно 
место дефектолог - наставник у комбинованом 
одељењу од четири разреда у посебним усло-
вима - са одељењским старешинством (разред-
на настава). Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, 
односно оверене фотокопије докумената тра-
жених у конкурсу, а којима се доказује испуње-
ност услова за пријем у радни однос на оглаше-
но радно место, кандидати достављају на 
адресу: Основна и средња школа „9. мај” 
Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 Зрења-
нин, путем поште или лично у просторијама 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање (лист „Послови”). У пријави на 
конкурс кандидат обавезно мора да наведе кон-
такт телефон и адресу за пријем поште. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који 
испуњавају конкурсом тражене услове за 
пријем у радни однос, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима конкурсна 
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комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе у року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима које се када постане 
коначно оглашава на званичној интернет стра-
ници Министарства надлежног за послове про-
свете. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„Др БОШКО ВРЕБАЛОВ”

23270 Меленци, Српских владара 63
тел. 023/741-230

e-mail: osmelenci@gmail.com

Наставник математике

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуњавају и 
услове утврђене чланом 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и чланом 
3. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Кандидат треба да: 1) има одговарајуће 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета или студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, као и образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, 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. 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик као језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. На осно-
ву Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада из математике може да изводи: 
професор математике, дипломирани матема-
тичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику, дипломи-
рани математичар - информатичар, професор 

математике и рачунарства, дипломирани мате-
матичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани мате-
матичар - математика финансија са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор мате-
матике и физике, мастер професор математи-
ке и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математи-
ке-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичар - професор мате-
матике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом Основи геометрије), 
професор хемије - математике, професор гео-
графије - математике, професор физике - мате-
матике, професор биологије - математике, 
професор математике - теоријско усмерење, 
професор математике - теоријски смер, дипло-
мирани математичар и информатичар, дипло-
мирани математичар - механичар, мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике. Кандидат треба 
да приложи: 1) попуњену пријаву на конкурс 
на пријавном формулару који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2) кратку био-
графију са контакт подацима (телефон, адреса 
пребивалишта и адреса електронске поште); 
3) оригинал или оверену фотокопију уверења 
или дипломе о стеченом високом образовању 
и стеченом одговарајућем звању у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер дос-
тављају и доказ да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике. 4) оригинал или 
оверену фотокопија потврде високошколске 
установе о поседовању образовања из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
од најмање 30 бодова као и 6 бодова праксе у 
установи. Сматра се да наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу испуњава наведени услов (доказује се 
оригиналом или овереном фотокопијом потвр-
де о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту или потврдом вискокошколске 
установе о положеним испитима из педагогије 
и психологије). Кандидат који није стекао наве-
дено образовање, испуњава услове конкурса уз 
обавезу да га стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; 5) уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија); 6) извод из матичне књиге рође-
них за кандидате који су променили име или 
презиме после издавања дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (оригинал или ове-
рена фотокопија); 7) уверење надлежне поли-
цијске управе да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ори-
гинал или оверена фотокопија); 8) уколико 
кандидат није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави потврду да је 
положио испит из српског језика са методиком, 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима и 
позвани на разговор. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са уче-
ницима подноси само изабрани кандидат, пре 
закључивања уговора о раду. Конкурсна доку-
ментација се не враћа. Пријаве се достављају 
на адресу: Основна школа „Др Бошко Вреба-
лов”, Српских владара 63, 23270 Меленци, са 
назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„Др БОШКО ВРЕБАЛОВ”

23270 Меленци, Српских владара 63
тел. 023/741-230

e-mail: osmelenci@gmail.com

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка одсутне 

запослене, са 22% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуњавају и 
услове утврђене чланом 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и чланом 
3. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Кандидат треба да: 1) има одговарајуће 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета или студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, као и образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, 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. 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
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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 као језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. На основу Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада из 
енглеског језика може да изводи: професор, 
односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност, дипломирани профе-
сор енглеског језика и књижевности, мастер 
филолог (студијски програм или главни пред-
мет/профил енглески језик), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет/профил енглески језик), дипло-
мирани филолог англиста - мастер, мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програм 
Језик, књижевност и култура); мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет). Кандидат 
треба да приложи: 1) попуњену пријаву на кон-
курс на пријавном формулару који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2) кратку био-
графију са контакт подацима (телефон, адреса 
пребивалишта и адреса електронске поште); 
3) оригинал или оверену фотокопију уверења 
или дипломе о стеченом високом образовању и 
стеченом одговарајућем звању у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. 
4) оригинал или оверену фотокопија потврде 
високошколске установе о поседовању образо-
вања из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина од најмање 30 бодова као и 6 
бодова праксе у установи. Сматра се да настав-
ник, васпитач и стручни сарадник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу испуњава наведени услов 
(доказује се оригиналом или овереном фотоко-
пијом потврде о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту или потврдом виско-
кошколске установе о положеним испитима из 
педагогије и психологије). Кандидат који није 
стекао наведено образовање, испуњава усло-
ве конкурса уз обавезу да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу; 5) уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија); 6) извод из 
матичне књиге рођених за кандидате који су 
променили име или презиме после издавања 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена фотокопија); 7) уверење 
надлежне полицијске управе да кандидат 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, 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверена фотокопија); 8) уколико 
кандидат није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави потврду да је 
положио испит из српског језика са методиком, 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Кандидати попуњавају пријавни форму-

лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима и 
позвани на разговор. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са уче-
ницима подноси само изабрани кандидат, пре 
закључивања уговора о раду. Конкурсна доку-
ментација се не враћа. Пријаве се достављају 
на адресу: Основна школа „Др Бошко Вреба-
лов”, Српских владара 63, 23270 Меленци, са 
назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„Др БОШКО ВРЕБАЛОВ”

23270 Меленци, Српских владара 63
тел. 023/741-230

e-mail: osmelenci@gmail.com

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуњавају и 
услове утврђене чланом 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и чланом 
3. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Кандидат треба да: 1) има одговарајуће 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета или студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, као и образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, 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. 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик као језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. На осно-
ву Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада из немачког језика може да изво-
ди: професор, односно дипломирани филолог 
за немачки језик и књижевност, мастер фило-
лог (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик), мастер професор језика 

и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
Језик, књижевност и култура); мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет). Кандидат 
треба да приложи: 1) попуњену пријаву на кон-
курс на пријавном формулару који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2) кратку био-
графију са контакт подацима (телефон, адреса 
пребивалишта и адреса електронске поште); 
3) оригинал или оверену фотокопију уверења 
или дипломе о стеченом високом образовању и 
стеченом одговарајућем звању у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. 
4) оригинал или оверену фотокопија потврде 
високошколске установе о поседовању образо-
вања из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина од најмање 30 бодова као и 6 
бодова праксе у установи. Сматра се да настав-
ник, васпитач и стручни сарадник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу испуњава наведени услов 
(доказује се оригиналом или овереном фотоко-
пијом потврде о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту или потврдом виско-
кошколске установе о положеним испитима из 
педагогије и психологије). Кандидат који није 
стекао наведено образовање, испуњава усло-
ве конкурса уз обавезу да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу; 5) уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија); 6) извод из 
матичне књиге рођених за кандидате који су 
променили име или презиме после издавања 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена фотокопија); 7) уверење 
надлежне полицијске управе да кандидат 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, 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверена фотокопија); 8)  уколи-
ко кандидат није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави потврду да је 
положио испит из српског језика са методиком, 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима и 
позвани на разговор. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са уче-
ницима подноси само изабрани кандидат, пре 
закључивања уговора о раду. Конкурсна доку-
ментација се не враћа. Пријаве се достављају 
на адресу: Основна школа „Др Бошко Вреба-
лов”, Српских владара 63, 23270 Меленци, са 
назнаком „За конкурс”.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА 
„Др БОШКО ВРЕБАЛОВ”

23270 Меленци, Српских владара 63
тел. 023/741-230

e-mail: osmelenci@gmail.com

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуњавају и 
услове утврђене чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања и чланом 22. 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Др Бошко Вреба-
лов” Меленци. Кандидат треба да: 1) има одго-
варајуће образовање - завршен четврти степен 
стручне спреме правног или економског смера; 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик као језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
треба да приложи: 1) попуњену пријаву на кон-
курс на пријавном формулару који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2) кратку био-
графију са контакт подацима (телефон, адреса 
пребивалишта и адреса електронске поште); 
3) оверену фотокопију сведочанства или дру-
ге исправе којом се доказује завршена средња 
школа правног или економског смера у трајању 
од четири године; 4) уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); 5) извод 
из матичне књиге рођених за кандидате који 
су променили име или презиме после издавања 
исправе о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена фотокопија); 6) уверење 
надлежне полицијске управе да кандидат 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, 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 (оригинал или оверена фотокопија); 7) 
уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику, у обавези је да достави потвр-
ду образовне установе да је положио испит из 
познавања српског језика. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Неблаговремене, 
неуредне и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима и позвани на разго-
вор. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 

способности за рад са ученицима подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора 
о раду. Конкурсна документација се не враћа. 
Пријаве се достављају на адресу: Основна шко-
ла „Др Бошко Вребалов”, Српских владара 63, 
23270 Меленци, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„Др БОШКО ВРЕБАЛОВ”

23270 Меленци, Српских владара 63
тел. 023/741-230

e-mail: osmelenci@gmail.com

Спремачица
у вртићу школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуњавају и 
услове утврђене чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања и чланом 26. 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Др Бошко Вребалов” 
Меленци. Кандидат треба да: 1) има одгова-
рајуће образовање - завршену основну школу; 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 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 као језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидат треба 
да приложи: 1) попуњену пријаву на конкурс 
на пријавном формулару који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; 2) кратку биографију 
са контакт подацима (телефон, адреса пребива-
лишта и адреса електронске поште); 3) оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи; 4) уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија); 5) извод из матичне 
књиге рођених за кандидате који су промени-
ли име или презиме после издавања исправе 
о стеченом одговарајућем образовању (ори-
гинал или оверена фотокопија); 6) уверење 
надлежне полицијске управе да кандидат 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, 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 (оригинал или оверена фотокопија); 7) 
уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику, у обавези је да достави потвр-
ду образовне установе да је положио испит из 
познавања српског језика. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Неблаговремене, 
неуредне и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 

„Послови”. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима и позвани на разго-
вор. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора 
о раду. Конкурсна документација се не враћа. 
Пријаве се достављају на адресу: Основна шко-
ла „Др Бошко Вребалов”, Српских владара 63, 
23270 Меленци, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„Др БОШКО ВРЕБАЛОВ”

23270 Меленци, Српских владара 63
тел. 023/741-230

e-mail: osmelenci@gmail.com

Спремачица
на одређено време до повратка одсутне 

запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуњавају 
и услове утврђене чланом 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и чла-
ном 26. Правилника о организацији и система-
тизацији послова у Основној школи „Др Бошко 
Вребалов” Меленци. Кандидат треба да: 1) има 
одговарајуће образовање - завршену основну 
школу; 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 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 као језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидат треба 
да приложи: 1) попуњену пријаву на конкурс 
на пријавном формулару који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; 2) кратку биографију 
са контакт подацима (телефон, адреса пребива-
лишта и адреса електронске поште); 3) оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи; 4) уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија); 5) извод из матичне 
књиге рођених за кандидате који су промени-
ли име или презиме после издавања исправе о 
стеченом одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена фотокопија); 6) уверење надлеж-
не полицијске управе да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оригинал или 
оверена фотокопија); 7) уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику, у обаве-
зи је да достави потврду образовне установе да 
је положио испит из познавања српског језика. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
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ним формуларом достављају школи. Неблаго-
времене, неуредне и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима и позвани на разго-
вор. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора 
о раду. Конкурсна документација се не враћа. 
Пријаве се достављају на адресу: Основна шко-
ла „Др Бошко Вребалов”, Српских владара 63, 
23270 Меленци, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„Др БОШКО ВРЕБАЛОВ”

23270 Меленци, Српских владара 63
тел. 023/741-230

e-mail: osmelenci@gmail.com

Васпитач
у васпитној групи са децом узраста од 

три године до поласка у школу

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуња-
вају и услове утврђене чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и чланом 39. Закона о предшколском обра-
зовању и васпитању. Кандидат треба да: 1) 
има одговарајуће образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета или студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, а изузетно стечено висо-
ко образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем. Кандидат треба да има и образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са европским системом 
преноса бодова. 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик као језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. На осно-
ву Закона о предшколском образовању и вас-
питању послове васпитача у васпитној групи 
са децом узраста од три године до поласка у 
школу може да обавља лице које има одго-

варајуће више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије) или на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или мастер 
струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године - вас-
питач, у складу са законом. Кандидат треба 
да приложи: 1) попуњену пријаву на конкурс 
на пријавном формулару који се преузима 
са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; 2) кратку 
биографију са контакт подацима (телефон, 
адреса пребивалишта и адреса електронске 
поште); 3) оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању; 4) оригинал или оверену фотокопија 
потврде високошколске установе о поседо-
вању образовања из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина од најмање 
30 бодова као и 6 бодова праксе у установи. 
Сматра се да наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу 
испуњава наведени услов (доказује се ори-
гиналом или овереном фотокопијом потвр-
де о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту или потврдом вискокошкол-
ске установе о положеним испитима из педа-
гогије и психологије). Кандидат који није сте-
као наведено образовање, испуњава услове 
конкурса уз обавезу да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу; 5) уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија); 6) извод из 
матичне књиге рођених за кандидате који су 
променили име или презиме после издавања 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању (оригинал или оверена фотокопија); 
7) уверење надлежне полицијске управе да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверена фотокопија); 
8) уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику, у обавези је да достави 
потврду да је положио испит из српског јези-
ка са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Неблаговремене, 
неуредне и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима и позва-
ни на разговор. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са учени-
цима подноси само изабрани кандидат, пре 
закључивања уговора о раду. Конкурсна доку-
ментација се не враћа. Пријаве се достављају 

на адресу: Основна школа „Др Бошко Вреба-
лов”, Српских владара 63, 23270 Меленци, са 
назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА 
 

„СТАНЧИЋ МИЛАН УЧА” 
Кумане, Трг слободе 4

Спремачица

УСЛОВИ: да има завршено основно образовање 
у складу са Каталогом радних места и Правил-
ником о организацији и систематизацији посло-
ва у ОШ „Станчић Милан Уча” у Куману, да је 
држављанин Републике Србије да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима знање језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање Докази и остало: 
уз пријаву доставити: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете; потписану пријаву са радном 
биографијом; оригинал или оверену фотоко-
пију сведочанства о завршеној средњој школи; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци); доказ да кандидат није осуђиван 
за кривична дела прописана чланом 139. став 1. 
тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал или оверена фотоко-
пија уверења из МУП-а) - уверење не сме бити 
старије од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља само изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве 
благовремене и потпуне и уз које су приложе-
ни неопходни докази и који уђу у ужи круг биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт који су 
навели у својим пријавама. Након обављене пси-
холошке процене за рад са децом и ученицима 
конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и обавља разговор са кандидатима, а о датуму 
обављања разговора кандидати ће бити оба-
вештени на број телефона који напишу на прија-
ви. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
подносе се у затвореној коверти на адресу шко-
ле: Основна школа „Станчић Милан Уча”, Трг 
слободе 4, 23271 Кумане, лично или поштом са 
назнаком „За конкурс за радно место спремачи-
це”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Све информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона: 023-786-310.

Професор разредне наставе
за рад са децом са посебним потребама

УСЛОВИ: Кандидат за радно место професор 
разредне наставе за рад са децом са посебним 
потребама треба да испуњава услове из члана 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања и то: а) има одговарајуће образо-
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вање б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност в) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање г) да има држављанство Републи-
ке Србије д) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад. Услови у 
погледу образовања наставника (члан 140. став 
1. и 2, члан 141. и члан 142. Закона): професор 
је лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (а) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Учесник конкурса треба да испуњава и 
услове из Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 3/18 и 11/2019 - у даљем тексту: Правил-
ник), односно учесник конкурса треба да је за 
радно место наставник разредне наставе: про-
фесор разредне наставе, професор педагогије 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, професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом ментално ометеном 
у развој, дипломирани дефектолог - олигофрено-
лог, мастер дефектолог, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
специјална едукација и рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном развоју, дипломирани 
дефектолог - мастер, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном развоју, мастер дефекто-
лог, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног еду-
катора, дипломирани дефектолог - мастер, који 
је на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног едукатора, 
мастер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за 
специјалног рехабилитатора за вишеструку оме-
теност, дипломирани дефектолог - мастер, који је 
на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм за специјалног рехабилитатора 
за вишеструку ометеност. Уз пријаву на конкурс 
треба да поднесе: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете; потписану пријаву са радном биогра-
фијом; оригинал или оверену фотокопију одгова-
рајуће дипломе (уверења); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); доказ да 
кандидат није осуђиван за кривична дела пропи-
сана чланом 139. став 1. тачка 3) Закона о осно-

вама система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена фотокопија уверења из МУП-а) уве-
рење не сме бити старије од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. кан-
дидат који није стекао образовање на српском 
језику доставља доказ (потврду или уверење) да 
је положио испит из српског језика са методи-
ком, по програму одговарајуће високошколске 
установе. Напомена у вези образовања стеченог 
у некој од република СФРЈ, образовања стеченог 
у систему војног школства и образовања стече-
ног у иностранству: I Када је образовање стечено 
у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана 
чланом 140. Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високошкол-
ске установе, решењем утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање посло-
ва наставника. II Када је образовање стечено 
у систему војног школства, испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, утврђује решењем министар. III Када 
је образовање стечено у иностранству, испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, на основу акта 
о признавању стране високошколске исправе и 
мишљења одговарајуће високошколске устано-
ве, утврђује решењем министар. Кандидати под 
I, II, III достављају оригинал или оверену фото-
копију одговарајућег решења министра. Канди-
дати чије су пријаве благовремене и потпуне и 
уз које су приложени неопходни докази и који 
уђу у ужи круг биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака - о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени на 
контакт који су навели у својим пријавама. Након 
обављене психолошке процене за рад са децом 
и ученицима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос и обавља разговор са кандидати-
ма, а о датуму обављања разговора кандидати 
ће бити обавештени на број телефона који напи-
шу на пријави. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом подносе се у затвореној ковер-
ти на адресу школе: Основна школа „Станчић 
Милан Уча”, Трг слободе 4, 23271 Кумане, лич-
но или поштом са назнаком „За конкурс за рад-
но место професор разредене наставе за рад са 
децом са посебним потребама”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Све информације о конкурсу могу се добити на 
број телефона: 023/786-310.

Наставник предметне наставе - 
биологија

са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставник 
предметне наставе из предмета биологија тре-
ба да испуњава услове из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
то: а) има одговарајуће образовање б) да има 
психичку, физичку и здравствену способност в) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давања 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 
г) да има држављанство Републике Србије д) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад Услови у погледу обра-
зовања наставника (члан 140. став 1. и 2, члан 
141. и члан 142. Закона) Наставник је лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(б) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких 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 (б) мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Учесник кон-
курса треба да испуњава и услове из Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18 и 11/2019 
- у даљем тексту: Правилник), односно учесник 
конкурса треба да је за радно место наставник 
предметне наставе биологија: професор биоло-
гије, дипломирани биолог, дипломирани моле-
куларни биолог и физиолог, професор биологије 
и хемије, дипломирани биолог - смер заштите 
животне средине, дипломирани биолог - еко-
лог, дипломирани професор биологије и хемије, 
професор биологије - географије, професор био-
логије - хемије, професор биологије - физике, 
професор биологије - информатике, професор 
биологије - математике, дипломирани професор 
биологије - мастер, дипломирани биолог - мас-
тер, дипломирани професор биологије - хемије, 
мастер, дипломирани професор биологије - гео-
графије, мастер, дипломирани молекуларни 
биолог - мастер, дипломирани биолог заштите 
животне средине, мастер биолог, мастер про-
фесор биологије, мастер професор биологије и 
географије, мастер професор биологије и хемије; 
мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије 
биологије. Уз пријаву на конкурс треба да под-
несе: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете; пот-
писану пријаву са радном биографијом; ориги-
нал или оверену фотокопију одговарајуће дипло-
ме (уверења); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); доказ да кандидат није 
осуђиван за кривична дела прописана чланом 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (оригинал или овере-
на фотокопија уверења из МУП-а) Уверење не 
сме бити старије од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља само изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. Кандидат који 
није стекао образовање на српском језику дос-
тавља доказ (потврду или уверење) да је поло-
жио испит из српског језика са методиком, по 
програму одговарајуће високошколске установе. 
Напомена у вези образовања стеченог у некој 
од република СФРЈ, образовања стеченог у сис-
тему војног школства и образовања стеченог у 
иностранству: I Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
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или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана 
чланом 140. Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високошкол-
ске установе, решењем утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање посло-
ва наставника. II Када је образовање стечено 
у систему војног школства, испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, утврђује решењем министар. III Када 
је образовање стечено у иностранству, испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, на основу акта 
о признавању стране високошколске исправе и 
мишљења одговарајуће високошколске устано-
ве, утврђује решењем министар. Кандидати под 
I, II, III достављају оригинал или оверену фото-
копију одговарајућег решења министра. Канди-
дати чије су пријаве благовремене и потпуне и 
уз које су приложени неопходни докази и који 
уђу у ужи круг биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака - о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени на 
контакт који су навели у својим пријавама. Након 
обављене психолошке процене за рад са децом 
и ученицима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос и обавља разговор са кандидати-
ма, а о датуму обављања разговора кандидати 
ће бити обавештени на број телефона који напи-
шу на пријави. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом подносе се у затвореној ковер-
ти на адресу школе: Основна школа „Станчић 
Милан Уча”, Трг слободе 4, 23271 Кумане, лично 
или поштом са назнаком „За конкурс за радно 
место наставника биологије”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Све информације о конкурсу могу се добити на 
број телефона: 023/786-310.

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7 
тел. 023/561-104

Оркестар
у основној музичкој школи,  

са 10% радног времена

УСЛОВИ: Члан 139. став 1. Закона прописује да у 
радни однос у школи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним законом и то ако: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад (српски језик). Дока-
зи о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под 
тачком 2) овог конкурса прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Услови у погледу образо-
вања наставника (члан 140. став 1. и 2, члан 141. 
став 2. и 7. и члан 142. Закона) Наставник је лице 

које је стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (а) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (б) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Учесник конкурса 
за предмет оркестар у основној музичкој школи 
треба да испуњава и услове из члана 2. став 1. 
подтачка 27) Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13, 
2/17, 9/19 и 1/20), односно учесник конкурса тре-
ба да је: 1) дипломирани музичар, усмерење 
диригент; 2) дипломирани музичар - диригент; 3) 
академски музичар - диригент; 4) дипломирани 
диригент; 5) дипломирани музичар (сва извођач-
ка усмерења); 6) мастер музички уметник, профе-
сионални статус: диригент, виолиниста, виолиста, 
виолончелиста, контрабасиста, флаутиста, обоис-
та, кларинетиста, саксофониста, фаготиста, хор-
ниста, трубач, тромбониста, тубиста, гитариста, 
акордеониста/ хармоникаш или перкусиониста/ 
ударач; 7) мастер теоретичар уметност, профе-
сионални статус - музички педагог; 8) мастер ком-
позитор. У складу са чланом 141. став 7. послове 
наставника, може да обавља лице које је стекло 
средње, више или високо образовање на српском 
језику (на коме се остварује образовно-васпитни 
рад), или је положило испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. 
Обавезно образовање наставника прописано чла-
ном 142. став 1. Закона је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова Образовање 
из претходног става наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Програм за стицање 
образовања из члана 142. став 1. Закона оства-
рује високошколска установа у оквиру акредито-
ваног студијског програма или као програм обра-
зовања током читавог живота, у складу са 
прописима којима се уређује високо образовање. 
Сматра се да наставник, који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из члана 142. став 1. 
Закона. Начин пријављивања кандидата на кон-
курс: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (у даљем 
тексту: Министарство), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају достављају на адресу школе у року од 
10 дана од дана објављивања конкурса у оглас-
ним новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Потребна документација: 1. ори-
гинал, или оверена фотокопија одговарајуће 
дипломе (уверења); 2. кандидат који није стекао 
образовање на српском језику доставља доказ 
(потврду или уверење), да је положио испит из 
српског језика са методиком, по програму одгова-
рајуће високошколске установе; 3. оригинал или 
оверена фотокопија уверења Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује да 
није осуђиван у складу са чланом 139. став 1. тач-

ка 3) Закона; 4. оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству Републике Србије; 5. 
неоверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; 6. доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Напомена у вези образовања сте-
ченог у некој од република СФРЈ, образовања 
стеченог у систему војног школства и образовања 
стеченог у иностранству: I Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. годи-
не или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана 
чланом 140. Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста обра-
зовања одговарајућа за обављање послова 
наставника. II Када је образовање стечено у сис-
тему војног школства, испуњеност услова у погле-
ду стеченог образовања за обављање послова 
наставника, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар. III Када је образо-
вање стечено у иностранству, испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, на основу акта о признавању 
стране високошколске исправе и мишљења одго-
варајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар. Кандидати под I, II, III дос-
тављају оригинал или оверену фотокопију одго-
варајућег решења министра. Сви докази морају 
бити достављени у оригиналу или у овереној 
фотокопији (осим извода из матичне књиге рође-
них) Пријавни формулар са документацијом 
доставити на адресу: Музичка школа „Јосиф 
Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7, 23000 
Зрењанин, са назнаком „За конкурс”. Сва потреб-
на обавештења можете добити од секретара шко-
ле, лично или на телефон 023/561-104. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања у Зрењанину 
применом стандардизованих поступака. У року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Уко-
лико кандидат не дође на психолошку процену 
способности за рад са ученицима сматраће се да 
је пријаву на конкурс повукао те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе у року 
од 15 радних дана од дана сачињавања листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву 
одбацити. 

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7 
тел. 023/561-104

Тамбура
у средњој музичкој школи,  

са 15% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса за предмет тамбура 
у средњој музичкој школи треба да испуњава и 
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услове из члана 4. став 1. подтачка 30) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним и уметничким школама у подручју 
рада култура, уметност и јавно информисање 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 
11/16, 2/17 и 9/19), односно учесник конкурса 
треба да је: 1) дипломирани музичар гитариста 
са завршеном средњом музичком школом, обра-
зовни профил музички извођач - тамбураш; 2) 
дипломирани музичар контрабасиста са завр-
шеном средњом музичком школом, образовни 
профил музички извођач - тамбураш; 3) дипло-
мирани музички педагог са завршеном средњом 
музичком школом, образовни профил музички 
извођач - тамбураш; 4) дипломирани профе-
сор солфеђа и музичке културе са завршеном 
средњом музичком школом, образовни профил 
музички извођач - тамбураш; 5) дипломира-
ни музичар харфиста са завршеном средњом 
музичком школом, образовни профил музички 
извођач - тамбураш; 6) мастер музички умет-
ник, професионални статус - гитариста, контра-
басиста или харфиста са завршеном средњом 
музичком школом, образовни профил музички 
извођач - тамбураш; 7) мастер теоретичар умет-
ности, професионални статус - музички педагог 
са завршеном средњом музичком школом, обра-
зовни профил музички извођач - тамбураш; 8) 
професор солфеђа и музичке културе са завр-
шеном средњом музичком школом, образовни 
профил музички извођач - тамбураш. У скла-
ду са чланом 141. став 7. послове наставника, 
може да обавља лице које је стекло средње, 
више или високо образовање на српском јези-
ку (на коме се остварује образовно-васпитни 
рад), или је положило испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Обавезно образовање наставника пропи-
сано чланом 142. став 1. Закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви 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 уста-
нови, у складу са европским системом преноса 
бодова Образовање из претходног става настав-
ник је обавезан да стекне у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Про-
грам за стицање образовања из члана 142. став 
1. Закона остварује високошколска установа у 
оквиру акредитованог студијског програма или 
као програм образовања током читавог живота, 
у складу са прописима којима се уређује висо-
ко образовање. Сматра се да наставник, који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142. став 1. Закона. Начин пријављивања 
кандидата на конкурс: Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (у даљем тексту: Министарство), а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају дос-
тављају на адресу школе у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Потребна документација: 1. ори-
гинал, или оверена фотокопија одговарајуће 
дипломе (уверења); 2. кандидат који није стекао 
образовање на српском језику доставља доказ 
(потврду или уверење), да је положио испит из 
српског језика са методиком, по програму одго-
варајуће високошколске установе; 3. оригинал 
или оверена фотокопија уверења Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139. став 
1. тачка 3) Закона; 4. оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републи-
ке Србије; 5. неоверену фотокопију извода из 

матичне књиге рођених; 6. доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Напомена у 
вези образовања стеченог у некој од републи-
ка СФРЈ, образовања стеченог у систему војног 
школства и образовања стеченог у иностран-
ству: I Када је образовање стечено у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у 
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Репу-
блици Српској, а врста образовања не одгова-
ра врсти образовања која је прописана чланом 
140. Закона, министар, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање посло-
ва наставника. II Када је образовање стечено 
у систему војног школства, испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, утврђује решењем министар. III Када 
је образовање стечено у иностранству, испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, на основу акта 
о признавању стране високошколске исправе 
и мишљења одговарајуће високошколске уста-
нове, утврђује решењем министар. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења министра. 
Сви докази морају бити достављени у оригина-
лу или у овереној фотокопији (осим извода из 
матичне књиге рођених). Пријавни формулар 
са документацијом доставити на адресу: Музич-
ка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг 
слободе 7, 23000 Зрењанин, са назнаком „За 
конкурс”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или на теле-
фон 023/561-104. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија 
ће одбацити. Кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос из члана 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања у Зрењанину 
применом стандардизованих поступака. У року 
од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са ученици-
ма конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку 
процену способности за рад са ученицима сма-
траће се да је пријаву на конкурс повукао те ће 
комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе у року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе и доноси решење о избору канди-
дата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сматраће 
се да је повукао пријаву на конкурс те ће коми-
сија његову пријаву одбацити. 

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7 
тел. 023/561-104

Читање с листа
у средњој музичкој школи,  

са 20% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса за предмет читање 
са листа у средњој музичкој школи треба да 
испуњава и услове из члана 4. став 1. подтачка 

22) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним и уметничким школама у 
подручју рада култура, уметност и јавно инфор-
мисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 16/15, 11/16, 2/17 и 9/19), односно учесник 
конкурса треба да је: 1) дипломирани музичар - 
флаутиста; 2) дипломирани музичар - обоиста; 3) 
дипломирани музичар - кларинетиста; 4) дипло-
мирани музичар - саксофониста; 5) дипломирани 
музичар - фаготиста; 6) дипломирани музичар - 
хорниста; 7) дипломирани музичар - трубач; 8) 
дипломирани музичар - тромбониста; 9) дипло-
мирани музичар - харфиста; 10) дипломира-
ни музичар - перкусиониста; 11) дипломирани 
музичар - виолиниста; 12) дипломирани музичар 
- виолиста; 13) дипломирани музичар - виоло-
челиста; 14) дипломирани музичар - контраба-
систа; 15) дипломирани музичар - гитариста; 16) 
дипломирани музичар - акордеониста; 17) дипло-
мирани музичар - пијаниста; 18) дипломирани 
музичар - оргуљаш; 19) дипломирани музичар 
- чембалиста; 20) дипломирани музичар - соло 
певач; 21) дипломирани музичар - концертни и 
оперски певач; 22) академски музичар инстру-
менталиста; 23) мастер музички уметник, про-
фесионални статус - виолиста, виолончелиста, 
контрабасиста, гитариста, харфиста, клавириста, 
оргуљаш, чембалиста, акордеониста, хармони-
каш, флаутиста, обоиста, кларинетиста, саксофо-
ниста, фаготиста, хорниста, трубач, тромбониста, 
тубиста, перкусиониста/ударач или соло певач; 
24) мастер музички уметник, професионални 
статус - камерни музичар. У складу са чланом 
141. став 7. послове наставника, може да обавља 
лице које је стекло средње, више или високо 
образовање на српском језику (на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад), или је положило 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Обавезно образовање 
наставника прописано чланом 142. став 1. Зако-
на је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања, 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 пре-
носа бодова. Образовање из претходног става 
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. 
Програм за стицање образовања из члана 142. 
став 1. Закона остварује високошколска установа 
у оквиру акредитованог студијског програма или 
као програм образовања током читавог живота, 
у складу са прописима којима се уређује висо-
ко образовање. Сматра се да наставник, који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142. став 1. Закона. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (у даљем тексту: Министарство), 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају дос-
тављају на адресу школе у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса у огласним новина-
ма Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Потребна документација: 1. оригинал, или 
оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уве-
рења); 2. кандидат који није стекао образовање 
на српском језику доставља доказ (потврду или 
уверење), да је положио испит из српског језика 
са методиком, по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; 3. оригинал или оверена 
фотокопија уверења Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђи-
ван у складу са чланом 139. став 1. тачка 3) Зако-
на; 4. оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије; 5. неоверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
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6. доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Напомена у вези образовања стеченог у 
некој од република СФРЈ, образовања стеченог 
у систему војног школства и образовања стече-
ног у иностранству: I Када је образовање стечено 
у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана 
чланом 140. Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високошкол-
ске установе, решењем утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање посло-
ва наставника. II Када је образовање стечено 
у систему војног школства, испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, утврђује решењем министар. III Када 
је образовање стечено у иностранству, испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, на основу акта 
о признавању стране високошколске исправе и 
мишљења одговарајуће високошколске устано-
ве, утврђује решењем министар. Кандидати под 
I, II, III достављају оригинал или оверену фото-
копију одговарајућег решења министра. Сви 
докази морају бити достављени у оригиналу или 
у овереној фотокопији (осим извода из матичне 
књиге рођених) Пријавни формулар са докумен-
тацијом доставити на адресу: Музичка школа 
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7, 
23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс”. Сва 
потребна обавештења можете добити од секре-
тара школе, лично или на телефон 023/561-104. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос из 
члана 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, 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 
у Зрењанину применом стандардизованих посту-
пака. У року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са 
ученицима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Уколико кандидат не дође на психо-
лошку процену способности за рад са ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе у року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да је 
повукао пријаву на конкурс те ће комисија њего-
ву пријаву одбацити.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

Зрењанин

Оглас објављен у публикацији „Послови” 
20.05.2020. године, за радно место сервирка, 
поништава се у целости.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОШ “ЛЕПОСАВИЋ”
38218 Лепосавић, Војске Југославије бб

тел. 028/83-543

Наставник српског језика
са 57,14% радног времена

УСЛОВИ: кандидат  треба да испуњава услове 
предвиђене 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 кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-
васпитни рад. Поред наведеног, кандидат треба 
да испуњава и услове предвиђене чл. 140. и 
142. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 и др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и услове из Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19).

ОСТАЛО: Кандидати достављају: 1. оригинал 
или оверену копију дипломе о стеченом образо-
вању, 2. доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику, 3. уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци), 4. извод из 
матичне књиге рођених, 5. уверење да канди-
дат није осуђиван, у складу са одредбом члана 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (оригинал-не старије 
од 6 месеци), 6. уверење да се против њега не 
води истрага (оригинал-не старије од 6 месе-
ци),7. 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. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор упућују се на  психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Пријаве на конкурс са потребним 
документима, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају се у року од 8 дана 
од дана објављивања на адресу: Основна школа 
„Лепосавић”, Војске Југославије бб, 38218 Лепо-
савић. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
овереној фотокопији. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

Посао се не чека, посао се тражи

www.nsz.gov.rs
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ННа 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
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