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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

 РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА 

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

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

Радно место које се попуњава:

Доктор медицине за здравствену 
превенцију I

у Одсеку за здравствену превенцију, 
Одељење за здравље запослених и 

безбедност на раду
2 извршиоца, р.б. радног места 

08.8.1.2 у акту о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у 

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

Опис послова:
•организује претходне, периодичне и ванредне лекарске 
прегледе;
• води евиденцију о обављеним прегледимаи здравственој 
способности радника МУП-а;
• креира и ажурира базе података и анализира здравствено 
стање након извршених прегледа;
• обавља послове здравствене превенције(унапређење и 
очување здравља, рана детекција обољења и упућивање 
на лечење у установе здравственог система РС, социјална 
рехабилитација, предлаже распоређивање на адекватно 
радно место); 
• врши санитетска обезбеђења следећих активности 
Министарства: санитетско обезбеђење бојевог гађања, 
санитетско обезбеђење приликом транспорта и уништа-
вања минско-експлозивних материја и токсичних и других 
материја опасних по живот и здравље, санитетско обез-
беђење јавних скупова где долази до нарушавања ЈРМ-а 
у већем обиму, санитетско обезбеђење приликом посе-
те страних државника,  санитетска обезбеђења провера 
физичких способности и оперативних полицијских вешти-
на, санитетска обезбеђења у свим ванредним ситуација-
ма,санитетско обезбеђење курсева и обука, на терену и по 
отежаним временским и микроклиматским условима где је 
изложен нередовности у раду и других активности Минис-
тарства где год је потребно ангажовање санитетске екипе;
• осмишљава, организује и реализује едукације из прве 
помоћиусарадњи са надлежном организационом једини-
цом у Министарству;
• осмишљава, организује и реализује здравствено васпит-
ни рад;
• учествује у раду Комисије за утврђивање здравствене 
способности за наставу физичке обуке, проверу физич-
ке способности и проверу основних полицијских вештина 
полицијских службеникa;
• учествује у раду Комисије за добијење лиценци за При-
ватно обезбеђење и детективску делатност као члан-испи-
тивач из области „Прва помоћ“;
• организује и реализује вакцинацију припадника МУП-а 
против сезoнског грипа и организује обавезну вакцинацију 
приликом одласка припадника у мировне мисије, као и у 
случају епидемија већих размера;
• утврђује здравствену оправданост предлога за доделу 
солидарне помоћи;
• иницира набавку медицинских средстава и лекова;
• учествује у селекцији кандидата за пријем у образовне 
институције Министарства и за пријем у радни однос;
• по потреби врши здравствени преглед полицијских служ-
беникатоком санитетских обезбеђења, дијагностикује, 
ординира терапију и организује транспорт до здравствене 

установе;
• даје предлоге за организационо и нормативно уна-
пређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и примењује 
искуства најбољих примера из праксе у области рада;
• припрема податке неопходне за израду нацрта и предло-
га прописа и општих аката из делокруга рада; 
• спроводи и прати примену законских и подзаконских про-
писа, интерних обавезујућих аката и стратешких докумена-
та из делокруга рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне оспособље-
ности запослених за успешан и квалитетан рад у условима 
примене савремених средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и 
информације у складу са захтевима посла и степеном обра-
зовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у складу са про-
писима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у непосредној 
вези са полицијским пословима, а који му се ставе у задатак 
по налогу надређеног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање по Закону о универ-
зитету - медицински факултет или високо образовање сте-
чено на интегрисаним академским студијама у обиму 360 
ЕСПБ бодова из научне области медицинске науке, у окви-
ру образовно - научног поља медицинских наука. Као посе-
бан услов за рад на наведеном радном месту захтева се 
лиценца за рад Лекарске коморе Србије. Кандидати морају 
да испуњавају опште услове за рад у државним органима 
предвиђене законом, посебне услове прописане Законом о 
полицији (члан 137. и 138.) и Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Министарству 
унутрашњих послова.

У изборном поступку проверавају се:
- формално - правни услови - увидом у податке из пријаве 
и на основу расположиве документације,
- техничке компетенције (знања и вештине) - писаним тес-
том знања који садржи и питање у виду решавања конкрет-
ног проблема, задатка и ситуације (студија случаја), 
- психолошки захтеви и базичне компетенције - стандардизо-
ваним психолошким тестовима и психолошким интервјуом,
- здравствена способност - обављањем лекарског прегледа 
у референтној здравственој установи,
- интервју - полуструктурисаним интервјуом.
 
Знања, вештине и стручна оспособљеност, потреб-
не за рад на радном месту, а које се проверавају и 
оцењују у изборном поступку су: 
- знање из области рада на радном месту, у складу са опи-
сом посла радног места;
- познавање Закона о полицији, Закона о здравственој 
заштити, Закона о здравственом осигурању.
 
Датум оглашавања: 11.09.2020. године.

Овај оглас објављује се на интранет и интернет страници 
Министарства унутрашњих послова и огласној табли Сек-
тора за људске ресурсе, у дневном листу „Политика“ и 
на интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

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

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Минис-
тарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресур-
се, Булевар др Зорана Ђинђића 104, 11070 Нови Београд 
(писарница СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком “За јав-
ни конкурс за радно место доктор медицине за здравствену 
превенцију I “.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Ивана Николић, 011/274-0000, локал 402-81, у периоду од 
13,00 до 15,00 часова, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
Образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, 
чини његов саставни део и исти је неопходно попу-
нити и својеручно потписати: 
- кратка биографија;
- оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у 
складу са прописаним условом у погледу образовања;
- оверена фотокопија лиценце за рад Лекарске коморе Србије;  
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије (са датумом издавања не старијим 
од шест месеци);
- оригинал или оверена фотокопија уверења основног и 
вишег суда да се против кандидата не води кривични посту-
пак (са датумом издавања не старијим од шест месеци);

- очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија 
личне карте која није чипована;
- оригинал или оверена фотокопија извода из електронске 
базе података Централног регистра Фонда за пензијско - инва-
лидско осигурање или оверена фотокопија радне књижице;
- оверене фотокопије исправа којима се доказују подаци о рад-
ном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство), уколико кандидат исто поседује;
- оверена фотокопија исправа којима се доказују подаци о 
стручном оспособљавању, усавршавању и посебним облас-
тима знања (уколико кандидат исто поседује);
- оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту (уколико кандидат исто поседује); 
- доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на 
територији Републике Србије - најмање годину дана непре-
кидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно попу-
нити и својеручно потписати.

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

Датум отпочињања изборног поступка: 28.09.2020. 
године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у 
изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су:  извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству Републике Србије, уверење 
Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кри-
вични поступак и доказ да кандидат има пријављено пре-
бивалиште на територији Републике Србије. Одредбом чла-
на 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), 
прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити 
сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неоп-
ходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступ-
ка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3)

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности: да Министарство 
прибави податке о којима се води службена евиденција или 
да ће то кандидат учини сам.
 
Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопход-
ну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења 
конкурса.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве, биће одбачене решењем.

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

 Администрација и управа 

Пословни центри НСЗ
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 Администрација и управа 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

На основу члана 135 Закона о полицији („Службени глас-
ник РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018), и члана 2, а у вези 
са чланом 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за 
попуњавање радних места полицијских службеника у 
Министарству унутрашњих послова („Службени гласник 
РС“, бр. 18/2019), Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
 ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ИЗВРШИЛАЧКOГ 

РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКИХ 
СЛУЖБЕНИКА

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

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

Радно место које се попуњава:

Главни службеник за управљање 
системом плата и накнадне штете 

проистекле из радног односа и радно - 
правног статуса I

Одсек за плате, Одељење за плате и 
бенефиције, Сектор за људске ресурсе

1 извршилац, утврђено под редним 
бројем 08.7.1.2 у акту о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места 
у Министарству унутрашњих послова

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

Опис послова: Обавља стручне задатке који захтевају 
стручну обраду прикупљених података и њихово тумачење 
уз примену утврђених метода рада и процедура. Посао 
може да захтева прикупљање информација, истраживање 
или анализу, уз известан степен креативности при реша-
вању проблема или ситуација које настају релативно често:
• израђује, спроводи, прати и извештава о релазацији сис-
тема плата и накнада штете проистекле из радног односа и 
радно-правног статуса;
• учествује у изради нормативног оквира из области упра-
вљања системом плата и накнада штете проистекле из рад-
ног односа и радно-правног статуса;
• анализира и развија структуру плате и коефицијента 
плате и накнада штете проистекле из радног односа и рад-
но-правног статуса;
• спроводи поступак, израђује нацрте управних и других 
аката из делокруга рада;
• прати прописе, праксу, ставове и мишљења, других орга-
на и организацијаиз делокруга рада;
• даје предлоге за организационо и нормативно уна-
пређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и примењује 
искуства најбољих примера из праксе у области рада;
• припрема податке неопходне за израду нацрта и предло-
га прописа и општих аката из делокруга рада; 
• спроводи и прати примену законских и подзаконских про-
писа, интерних обавезујућих аката и стратешких докумена-
та из делокруга рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне оспособље-
ности запослених за успешан и квалитетан рад у условима 
примене савремених средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и инфор-
мације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у складу са про-
писима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у непосредној 
вези са полицијским пословима, а који му се ставе у задатак 
по налогу надређеног руководиоца.

Услови за радно место: стечено високо образовање по 
Закону о универзитету у трајању од најмање четири године 
или високо образовање стечено на студијама I степена - 
основне академске студије или специјалистичке струковне 
студије, у обиму 240 ЕСПБ, из научне области у оквиру 
образовно ‒ научних поља друштвено‒хуманистичке нау-
ке, техничко - технолошке науке, интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне и трансдисциплинарне (ИМТ) и двоп-
редметне студије. Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова 
морају имати најмање 180 ЕСПБ бодова из научних области 
у оквиру наведених образовно-научних поља. Кандида-
ти морају да испуњавају опште услове за рад у државним 
органима предвиђене законом, посебне услове прописа-
не Законом о полицији (члан 137. и 138.) и Правилником 
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Министарству унутрашњих послова.

У изборном поступку проверавају се:
Формално - правни услови - увидом у податке из пријаве 
и на основу расположиве документације, Техничке компе-
тенције (знања и вештине) - писаним тестом знања који 
садржи и питање у виду решавања конкретног проблема, 
задатка и ситуације (студија случаја), Психолошки захтеви 
и базичне компетенције - стандардизованим психолош-
ким тестовима и психолошким интервјуом, Здравствена 
способност - обављањем лекарског прегледа у референт-
ној здравственој установи, Интервју - полуструктурисаним 
интервјуом.

Знања, вештине и стручна оспособљеност, потреб-
не за рад на радном месту, а које се проверавају и 
оцењују у изборном поступку су: знање из области 
рада на радном месту, у складу са описом посла радног 
места, познавање Закона о полицији у области људских 
ресурса, Закона о општем управном поступку, Закона 
о државним службеницима и других општих аката који 
регулишу правна питања из области описа посла наведе-
ног радног места.

Датум оглашавања: 09.09.2020. године.

Овај оглас објављује се на интранет и Интернет страни-
ци Министарства унутрашњих послова, на огласној табли 
Сектора за људске ресурсе, у дневном листу „Политика“ и 
на интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

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

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске 
ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића број 104, 11070 Нови 
Београд (писарница СИВ-а 2 или путем поште), са назна-
ком “За јавни конкурс (обавезно навести назив и редни број 
радног места за које се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Стефани Цако, 011/274-0000, локал 403-82, у периоду од 
13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.

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

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно 
попунити и својеручно потписати.

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

Датум отпочињања изборног поступка: 24.09.2020. 
године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у 
изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије, уверење осно-
вног и вишег суда да се против кандидата не води кривич-
ни поступак и доказ да кандидат имапријављено пребива-
лиште на територији Републике Србије - најмање годину 
дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни 
конкурс.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутен-
тично тумачење), прописано је, између осталог, да у 
поступку који се покреће по захтеву странке, орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција, када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће податке прибавити сама. Ако странка у року не 
поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним 
(члан 103 став 3)

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности: да Министарство 
прибави податке о којима се води службена евиденција или 
да ће то кандидат учини сам.

Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопход-
ну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења 
конкурса.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљивеи непотпуне 
пријаве, биће одбаченерешењем.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Канцеларија за 
информационе технологије и електронску управу, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник директора - руководилац 
Сектора за развој информационих 
технологија и електронске управе
у Канцеларији за информационе 

технологије и електронску управу - 
положај у четвртој групи

Опис послова: Руководи радом сектора; планира, усме-
рава и надзире рад запослених у сектору; обавља најсло-
женије послове из делокруга сектора; припрема план рада 
сектора, извештај о раду и предлог буџетских средстава за 
рад; даје препоруке за уједначавање и примену најбоље 
праксе из области примене информационих технологија 
и развоја инфраструктуре електронске управе; учествује 
у раду радних тела Владе; остварује сарадњу из области 
примене информационих технологија и развоја инфра-
структуре електронске управе са другим унутрашњим једи-
ницама у Канцеларији и другим органима и организација-
ма; обавља и друге послове по налогу директора.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља природ-
но-математичких наука или техничко-технолошких наука 
или друштвено-хуманистичких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
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ри године или специјалистичким студијама на факултету и 
најмање девет година радног искуства у струци или седам 
година радног искуства у струци од којих најмање две годи-
не на руководећим радним местима или пет година радног 
искуства на руководећим радним местима; положен држав-
ни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на 
радном месту; држављанство Републике Србије; да учесни-
ку конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС - провера ће се 
вршити путем теста.
• дигитална писменост - провера ће се вршити практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на 
рачунару.
• пословна комуникација - провера ће се вршити путем теста.

- Посебне функционалне компетенције за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (основе управљања људским ресур-
сима) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о електронској управи; Закон о информационој 
безебедности) - провера ће се вршити путем усмене симу-
лације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место - 
страни језик - Енглески језик ниво Б2 - провера ће се врши-
ти писмено/усмено или увидом у доказ о знању енглеског 
језика - ниво Б2.

- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; 
Управљање задацима и остваривање резултата; Оријен-
тација ка учењу и променама; Изградња и одржавање 
професионалних односа; Савесност, посвећеност и инте-
гритет; Управљање људским ресурсима; Стратешко упра-
вљање) провера ће се вршити путем психометријских 
тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на ком-
петенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације 
за рад на радном месту и прихватање вредности државних 
органа).

Трајање рада на положају и место рада: Рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Катићева 
14-16.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на кон-
курс наведе за коју се од предвиђених могућности опре-
дељује, да орган прибави податке о којима се води службе-
на евиденција или да ће то кандидат учинити сам. 

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

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

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

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, 
у периоду од 10-12 часова: Обрен Чавић, тел. 011/313-
09-01, Служба за управљање кадровима.

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

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oглас-
ној табли Канцеларије за информационе технологије и 
електронску управу, на интернет презентацији и oгласној 

табли Службе за управљање кадровима, на порталу е-уп-
раве, на интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид 
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуња-
ва положај који је предмет овог конкурса.

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

ПРОКУПЉЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топличких хероја 51

тел. 027/836-2834, 027/240-994

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Уз пријаву са биогра-
фијом кандидати достављају и оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној стручној спреми, уверење о држављанству, 
извод из МК рођених, уверење МУП-а да нису правоснажно 
осуђивани на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци и уверење суда да се против кандидата не води истраж-
ни поступак. Сву документацију доставити у оригиналу 
или овереној фотокопији, лично на горе наведену адресу. 
Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

                        Трговина и услуге

АС „БРАЋА СТАНКОВИЋ“
Гроцка, Бориса Кидрича 1

тел. 062/8853-778
e-mail: hr@pekara-as.rs

Пакер хлеба
10 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме.

„ТИС МИТРОВИЋ“ ДОО
Зајечар, Лубнички пут бб

тел. 063/114-23-36
е-mail: nikola.glisic@tismitrovic.co.rs

Трговац/продавац
у малопродаји, место рада: Београд - 

Вождовац, Раковица, Чукарица и Нови 
Београд

8 извршилаца

УСЛОВИ: III/IV степен стручне спреме; без обзира на радно 
искуство. Рад у сменама. Трајање конкурса: до 30.09.2020. 
године. Кандидати могу да се јаве на телефон: 063/114-
2336 или да своје пријаве доставе путем имејла. Лице за 
контакт: Никола Глишић.

“WEST 65” DOO
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 86

тел. 064/132-73-54

Радник обезбеђења
на одређено време до 3 месеца

5 извршилаца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било којем 
занимању, поседовање лиценце за физичко-техничко 
обезбеђење. Пријаве слати на e-mail: sinisa.haler@west65.rs 
у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

Администрација и управа /Трговина и услуге 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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INFOFIN DOO LOZNICA HOTEL 
„ROYAL“

СПА БАЊА КОВИЉАЧА
15300 Лозница, Владе Зечевића 4

e-mail: office@royalspa.rs

Собарица
УСЛОВИ: без обзира на занимање.

Рецепционер
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

Кувар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Посластичар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

“БРАНКОВ ДОО - ЗЛАТАРА БОБИ”
26300 Вршац, Трг победе 4
e-mail: office@bobinakit.com

Продавац
продаја накита у малопродајном објекту, 

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: образовање: трећи ниво квалификације - трго-
вци, четврти ниво квалификације без обзира на врсту 
квалификације, матуранти гимназије; познавање рада на 
фискалној каси, основно познавање рада на рачунару, 
знање енглеског језика на почетном нивоу. Заинтересо-
вани кандидати могу послати своје радне биографије на 
имејл адресу: office@bobinakit.com до 01.10.2020. године.

“TRIGO SERBIA“ DOO KRAGUJEVAC
e-mail: jovana.zivanovic@trigo-group.com

Оператер квалитета
ПП послови 6 месеци, 

пробни рад месец дана
15 извршилаца

Оператер квалитета
ПП послови 6 месеци, 

пробни рад месец дана
2 извршиоца

Опис посла: Контрола квалитета делова у аутоиндустрији.

УСЛОВИ: образовање: III или VI ниво квалификација, 
без обзира на занимање; радно искуство није неопходно; 
возачка дозвола Б категорије; пожељно знање управљања 
виљушкаром. Место рада: Крагујевац и други градови у 
Србији. У обзир могу доћи и особе са лакшим инвалиди-
тетом (вид и слух морају бити добри - ради се визуелна 
контрола делова у аутоиндустрији). Заинтересовани канди-
дати свију радну биографију моу доставити на мејл: jovana.
zivanovic@trigo-group.com, најкасније до 08.10.2020. г.

„МАЛА КУЋА ВЕЛИКИ МИР“
ДОО ХОТЕЛ „НИШКИ ЦВЕТ“

18000 Ниш, Кеј 29.децембар 2
тел. 018/297-700

Рецепционер
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: мастер туризмолог, 
менаџер у туризму; VI степен стручне спреме: менаџер 
у туризму/хотелијерству; познавање рада на рачунару; 
знање енглеског језика виши ниво; рад у сменама; ноћни 
рад. Кандидати могу да пошаљу своју биографију на e-mail: 
office@niskicvet.com, или да је доставе лично на адресу 
послодавца, односно да се јаве на телефоне: 018/297-700, 
063/569-555.

BOSSX DOO, UŽICE
Ужице, Димитрија Туцовића 27/2

e-mail: serbiatvnet@gmail.com
тел. 061/550-0550

Маркетинг извршилац на терену
на одређено време

29 извршилаца

УСЛОВИ: I-VII степен стручне спреме; радно искуство: 3 
месеца на пословима у области маркетинга.

ОСТАЛО: Теренски рад. Рок трајања конкурса: до попуне. 
Кандидати могу послати радну биографију на e-mail посло-
давца или га контактирати путем телефона. Лице за кон-
такт: Предраг Марковић.

SEGURA SOLUTIONS DOO
Нови Београд, Ђорђа Станојевића 11

Радник обезбеђења
на одређено време

70 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, лиценца за 
вршење послова приватног обезбеђења без оружја или 
лиценца за вршење послова приватног обезбеђења са 
оружјем. Трајање конкурса: до попуне. Рад у сменама, 
ноћни рад. Обезбеђен превоз. Радно место са повећаним 
ризиком. Начин конкурисања: на телефон број 061/283-
8369 (Ненад).

Радник обезбеђења са и без лиценце 
(без оружја)

на одређено време
2 извршиоца (oсобе са инвалидитетом)

Услови рада: рад ван просторија послодавца. Рок: хитно. 
Јављање кандидата на контакт телефон: 061/283-8369 
(Ненад). 

Спремачица
на одређено време

15 извршилаца
УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме. Трајање кон-
курса: до попуне. Рад у сменама. Обезбеђен превоз. Начин 
конкурисања: 061/283-8369 (Ненад).

ГЕОДЕТСКИ БИРО “ГЕОПЛАН”
32000 Чачак, Краља Петра I 30

тел. 032/341-368

Радник на одржавању катастра 
непокретности

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, геодетске 
струке; да поседују возачку дозволу Б категорије. Рад се 
обавља ван просторија послодавца. Заинтересовани кан-
дидати јављају се на контакт телефон: 032/341-368 (Милан 
Петронијевић). 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).

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
ТАТЈАНА ДАВИНИЋ КОВИН

26220 Ковин, Светозара Марковића 3
тел. 013/741-773

e-mail: beleznik.davinic gmail.com

Дипломирани правник
на одређено време

УСЛОВИ: завршен правни факултет, дипломирани прав-
ник; знање рада на рачунару. CV и скенирану диплому 
послати на горе наведену имејл-адресу. Конкурс је отворен 
до попуне.

CARBOTECH INDUSTRIJE D.O.O.
11300 Смедерево, Шалиначка бб

тел. 026/672-582

Административни радник
УСЛОВИ: Опис посла: комуникација са пословним партне-
рима у земљи и иностранству, припремање, разврставање 
и архивирање документације, фактурисање робе, припре-

ма документације за књиговодство. Неопходно је знање 
италијанског и/или енглеског језика на високом нивоу, 
познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б катего-
рије. У обзир долазе кандидати од IV до VII степена стру-
чне спреме, без обзира на занимање. Заинтересовани кан-
дидати своје пријаве могу доставити на мејл адресу: info@
carbotech.rs.

            Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Возач санитетског возила у хитној 
медицинској помоћи

за рад у Служби за хитну медицинску 
помоћ са санитетским превозом, са 

скраћеним радним временом
УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б катего-
рије. Kандидати подносе: пријаву на оглас, кратку биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење 
о држављанству, диплому о завершеном средњем образо-
вању, важећу возачку дозволу.

Опис посла: врши хитан санитетски превоз пацијената; 
врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је 
оправдан и медицински неопходан; помаже приликом уно-
шења и изношења непокретних пацијената; управља спе-
цијалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, 
унесрећеног и повређеног; на интервенцији екипе помаже 
лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у 
поступцима оживљавања, преносу болесника или меди-
цинске опреме са виших спратова или подрумских прос-
торија, као и друге послове које наложи дежурни лекар 
екипе; рукује инсталисаним системом у возилу и светло 
- звучном сигнализацијом у возилу; надзире исправност 
функције система за оксигенацију, односно о функциони-
сање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеони-
ка у возилу; при преузимању возила контролише његову 
прописану опремљеност; води путни налог који по завр-
шетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи; 
одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и 
животно угрожених пацијената; у случају удеса обавезно 
обавештава МУП и начелника Службе за ХМП; води про-
писану документацију и евиденцију, познаје и по потреби 
примењује протокол прве медицинске помоћи, учествује у 
раду комисије за спровођење јавних набавки, именоване 
решењем директора у складу са Законом о јавним набав-
кама, обавља послове на које је овлашћен решењем или 
одлуком директора, а који су из делокруга рада службе у 
оквиру свог степена стручне спреме односно образовања, 
радне способности и занимања, одговоран је за свој рад 
шефу возног парка и начелнику службе.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност 
услова конкурса, донети лично у писарницу ДЗ Параћин или 
послати на адресу: Дом здравља Параћин, 35250 Параћин, 
Мајора Марка 10, са назнаком „Пријава на конкурс за радно 
место возач санитетског возила у хитној медицинској помоћи 
за рад у Служби хитне медицинске помоћи са санитетским 
превозом“. Докази о испуњености услова за заснивање радног 
односа за напред наведенао радно место подносе се у ориги-
налу или копијама овереним код јавног бележника / нотара. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на 
сајту Министарства здравља Републике Србије и публикацији 
„Послови“, код Националне службе за запошљавање. Канди-
дати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему. Небла-
говремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и прија-
ве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће 
бити разматране. По завршетку конкурса предата документа 
се неће враћати кандидатима. За све информације можете се 
обратити на телефон: 062/562-654.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

“СВЕТИ ВРАЧЕВИ”
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

на одређено време ради замене 
привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера, 
доказ - оверена фотокопија дипломе; обична (неоверена) 
фотокопија личне карте; пријава са биографијом.

Трговина и услуге / Медицина

www.nsz.gov.rs
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Опис послова: врши пријем, контролу и груписање улаз-
не и излазне документације и даје налог за финансијско 
задуживање; врши усаглашавање са главном књигом свих 
конта за обрачун зарада, накнада зарада и друга примања; 
води прописане електронске евиденције и обавља елек-
тронска плаћања; контролише евидентирање пословних 
промена у пословним књигама и евиденцијама; прати и 
усаглашава стање књига основних средстава и главне књи-
ге; прати измиривање обавеза по основу пореза на добит; 
учествује у изради обрачуна пореза на додату вредност; 
израђује месечне извештаје о документацији и одговоран 
је за њихову тачност; ажурира податке у одговарајућим 
базама; пружа подршку и учествује у изради периодич-
ног и годишњег обрачуна и завршног рачуна, припрема 
и израђује; врши рачунску и логичку контроли месечних 
извештаја, обрађује податке и израђује статистичке табе-
ле; контира изводе и друге књиговодствене исправе за 
трезор и друге рачуне и подрачуне; саставља налоге за 
књижења у главној књизи; припрема податке за израду 
финансијског плана и плана набавке; води благајну и еви-
денцију зарада; разврстава и води архиву извода и доку-
ментације о извршеним уплатама; припрема документацију 
за новчане уплате и исплате; исплађује новац, обрачунава 
боловања и уговоре, путне трошкове и сва остала лична 
примања запослених, обавља плаћања по закљученим уго-
ворима; врши обрачун и исплату плата, припадајућих поре-
за и доприноса; припрема податке за израду статистичких 
и других извештаја о зарадама; запосленима оверава и 
издаје документа и потврде из области свог рада (админи-
стративне забране, податке о зарадама за потребе банака и 
сл.), обавља интерну контролу трансакција рачуна прихода 
и расхода; обавља ликвидацију књиговодствених исправа; 
контролише исправност свих улазних, излазних и интер-
них докумената; прима све улазне и излазне рачуне, врши 
формално-правну и рачунску контролу истих, комплетира 
улазну и излазну документацију, припрема улазне рачуне 
за плаћање које након плаћања предаје књиговодству; 
евидентира излазне рачуне у Централни регистар фактура, 
у складу са законом; врши проверу улазних рачуна у смис-
лу њихове евиденције у Централном регистру фактура, у 
складу са законом; израђује профактуре, фактуре и река-
питулације по фактурама; врши фактурисање за лечење 
свих болесника и утрошених лекова по корисницима услу-
га; прикупља потребне податке са одељења у вези пације-
ната, даје потребне податке за план и анализу.

ОСТАЛО: Рок за достављање пријаве кандидата је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” 
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Обавештење о 
избору кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана 
од дана доношења одлуке о избору. Пријаве се достављају 
на адресу: Специјална болница за психијатријске болести 
“Свети Врачеви” 23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића 85, са назнаком “За оглас за пријем у рад-
ни однос” или лично предају у Правну службу Специјалне 
болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА
11000 Београд, Олге Јовановић 11

тел. 011/3041-400

Доктор медицине специјалиста изабрани 
лекар за жене

Опис посла: превенира, дијагностификује и лечи болести, 
повреде и друге физичке поремећаје коришћењем спе-
цијализованих метода и техника кроз примену, принципа 
и процедура савремене медицине, о чему води прописану 
медицинску документацију, организује и спроводи мере на 
очувању здравља појединца и породице; ради на откри-
вању и откривању фактора ризика за настанак болести; 
прати здравствено стање становништва на свом подручју 
и осигурава податке за потребе здравствене статистике, 
утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере 
за њихово отклањање, спроводи прописане систематске 
здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са 
кључним појединцима и организацијама у заједници; ради 
у превентивним саветовалиштима; организује и спрово-
ди прописане систематске; циљане и скрининг прегледе, 
учествује у посебним програмима вакцинацијама, мере у 
току ванредних несрећа, мере за рано откривање болести; 
обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијаг-
ностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења прати 
ток лечења и усклађује мишљење и предлог за наставак 
лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и пра-
тињегово спровођење, одређује дужину привремене спре-
чености за рад због болести илиповреде; прописује лекове 
и медицинска средства као и техничка помагала; даје оце-
ну о здравственом стању и упућује на оцену радне способ-
ности; спроводи здравствену заштиту одређених делова 
становништва, категорија односно пацијента, оболелих од 
болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је спе-
цијализован, учествује у унапређењу квалитета здравстве-

не заштите; обавља консултације са другим здравственим 
радницима и сарадницима; планира, надзире и евалуира 
спровођење здравствене заштите.

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из гинеко-
логије и акушерства, VII/2 степен стручне спреме, положен 
стручни испит, завршен курс из цитологије, основно позна-
вање рада на рачунару. Рок за подношење пријава је 20 
дана од објављивања огласа, поштом или личном доставом 
у архиву ДЗ Звездара, Олге Јовановић11, II спрат, соба 208. 
Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова. 
Тражени докази се предају у неовереним фотокопијама и 
не враћају се кандидатима. ДЗ Звездара задржава право 
да поништи оглас уколико сматра да ниједан од пријавље-
них кандидата не испуњава услове за рад за тражено радно 
место. Резултати огласа биће објављени на интернет стра-
ници Дома здравља Звездара.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Цитоскринер
на одређено време од 6 месеци, у 

Одељењу цитолабораторије, у Служби за 
здравствену заштиту жена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених законом, кандидати треба да испуњавају 
следеће посебне услове: високо образовање медицинске 
струке, на основним студијама првог степена (основне 
академске/струковне студије по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године); на 
основним студијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године или средње образовање - завршена 
медицинска школа, као и положен стручни испит; лиценца, 
најмање 6 месеци радног искуства у струци. 

Лабораторијски техничар
на одређено време од 6 месеци, у 

Одељењу цитолабораторије, у Служби за 
здравствену заштиту жена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају следеће 
посебне услове: средње образовање - завршена медицин-
ска школа лабораторијског смера; положен стручни испит; 
лиценца; најмање 6 месеци радног искуства у струци. 

ОСТАЛО: Опис послова утврђен Правилником о организа-
цији и систематизацији послова Дома здравља Крагујевац. 
Заинтересовани кандидати подносе документа у оригиналу 
или оверене копије, не старије од 6 месеци и то: пријаву на 
оглас, биографију са адресом и бројем телефона; диплому 
о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о 
положеном стручном испиту; лиценцу или решење о упису 
у одговарајућу комору; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена кандидата); уверење о држављанству РС; 
фотокопију личне карте или ишчитану личну карту; при-
ликом заснивања радног односа кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Кандидати који испуња-
вају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о прије-
му. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији “Послови” Националне службе 
за запошљавање. Оглас је објављен и на интернет презен-
тацији Министарства здравља Републике Србије и интер-
нет презентацији Дома здравља Крагујевац. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. По завршетку 
огласа предата документа се неће враћати кандидатима. 
Контакт телефон: 034/323-087. Пријаве се подносе лич-
но или путем поште на адресу: Дом здравља Крагујевац, 
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1.

“САНИ ОПТИК” ДОО БЕОГРАД

“Сани Оптик” д.о.о., привредно друштво за производњу 
и промет наочара и слушних помагала, као национални 
лидер у саветовању и пружању високостручне помоћи у 
области вида и слуха, под слоганом “Здравље са стилом”, 
услед проширивања својих пословних активности, оглаша-
ва потребу за попуњавање радног места

Лекар/сарадник за оптометрију
за рад у Пироту

Главне одговорности: саветовање клијената у пронала-
жењу најадекватнијег решења приликом избора наочара 
и/или диоптријских, односно контактних сочива; савето-
вање клијената о начину правилног коришћења и одр-
жавања наочара и/или диоптријских, односно контактних 
сочива; праћење најбоље пословне праксе из оптометрије; 
пријем клијената који имају слушне проблеме или пробле-
ме у разумевању говора.

УСЛОВИ: диплома медицинског факултета; претходно рад-
но искуство у струци пожељно, није неопходно; комуника-
тивност и склоност ка раду са клијентима; савесност при 
обављању поверених послова; проактивност и инцијатив-
ност у раду; оријентисаност ка постизању циљева; скло-
ност ка континуираном личном развоју; познавање рада на 
рачунару. За кандидате који немају претходно искуство у 
области оптике пружамо одговарајућу обуку.

Наша компанија нуди динамично радно окружење, одли-
чне могућности за лични развој и даље професионално 
напредовање. Уколико сматрате да испуњавате услове из 
конкурса, свој CV и мотивационо писмо можете проследи-
ти путем имејла: sanioptik-prijave@sani.co.rs Све пријаве ће 
се третирати као строго поверљива документација. Биће 
контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Рок 
за конкурисање 15 дана од дана оглашавања. Постани-
те део тима који обезбеђује лидерску позицију живећи и 
примењујући пословну филозофију “Здравља са стилом”. У 
процесу селекције кандидати неће бити непосредно, нити 
посредно дискриминисани у односу на здравствено стање, 
инвалидност, пол, старост, боју коже, националну припад-
ност, вероисповест, брачни статус, сексуално или политич-
ко опредељење, чланство у различитим организацијама 
или неко друго лично својство.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Помоћни радник
на нези болесника на осталим 

болничким одељењима (основна школа), 
на одређено време од 6 месеци, пробни 

рад 3 месеца
10 извршилаца

Мајстор одржавања
за потребе Службе за техничке послове, 
на одређено време од 6 месеци, пробни 
рад 3 месеца (средња стручна спрема, 

електро смер) 

РТГ техничар
за потребе Службе за радиолошку 

дијагностику, на одређено време од 12 
месеци, пробни рад 3 месеца (више или 

високо образовање) 
4 извршиоца

Хемијски техничар
за потребе Одељења за биомедицински 

потпомогнуту оплодњу Клинике за 
гинекологију и акушерство, на одређено 
време од 12 месеци, пробни рад 3 месеца 

(средња стручна спрема) 
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђе-
ни Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17) 
и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој 
организацији са систематизацијом радних места Клиничког 
центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; сведочанство за сва-
ки завршен разред средње школе за мајстора одржавања 
и хемијског техничара; уверење о положеном стручном 
испиту одговарајућег профила; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне 

Медицина

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адре-
сом. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која 
радна места конкуришу (било да конкуришу на једно рад-
но место или на више радних места). Кандидати који уђу у 
ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице). Дозволу за рад - лиценцу коју је 
издала надлежна комора (ако је кандидат у радном односу) 
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу) за радно место. Уколико изабрани кандидат не дос-
тави горе наведене документе у захтеваном року, са њим 
се неће засновати радни однос. На радне односе заснова-
не по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба 
о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених 
у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кли-
нички центар Крагујевац. Оглас је објављен и путем сајта 
Министарства здравља Републике Србије, путем сајта Кли-
ничког центра Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса бити објављени на сајту Клиничког центра Кра-
гујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт 
телефон 034/50-52-73. Пријаве се подносе лично затворе-
ној коверти преко писарнице Клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац 
улица Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначи-
ти за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место ______ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-211

Куварица
на одређено време ради замене радника 

на боловању преко 30 дана
УСЛОВИ: општи услови: у складу са законом о раду. Посеб-
ни услови: III или IV степен стручне спреме, куварица/
кувар. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом 
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о заврше-
ној средњој школи; потврду издату од стране Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; 
доказ о радном искуству у струци на пословима припреме 
хране (фотокопија радне књижице или потврда послода-
вца); биографију са адресом и контакт телефон. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве 
на оглас доставити лично или поштом на адресу: Општа 
болница Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Але-
ксинац, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у рад-
ни однос”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

Лабораторијски техничар
на одређено време због замене раднице 

на породиљском боловању
УСЛОВИ: општи услови: у складу са законом о раду. Посеб-
ни услови: IV степен стручне спреме, лабораторијски 
техничар, положен стручни испит. Кандидати су обавез-
ни да уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи; оверен препис или фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног стручног испита на пословима пружања здрав-
ствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); биографију са адресом и контакт телефон; 
уверење да кандидат није кривично осуђиван и да се не 
води кривични поступак против њега; лекарско уверење за 
обављање траженог посла. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично 
или поштом на адресу: Општа болница Алексинац, Момчи-
ла Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са непотпуном 
документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити 
разматране.

Медицинска сестра
4 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови: у складу са законом о раду. посеб-
ни услови: IV степен стручне спреме, медицинска сестра, 
положен стручни испит. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву са биографијом доставе: оверен препис или фото-
копију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; 
оверен препис или фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; потврду издату од стране Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о 
радном искуству у струци након положеног стручног испи-
та на пословима пружања здравствене заштите (фотоко-
пија радне књижице или потврда послодавца); биографију 
са адресом и контакт телефон; уверење да кандидат није 
кривично осуђиван и да се не води кривични поступак про-
тив њега; лекарско уверење за обављање траженог пос-
ла. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве на оглас доставити лично или поштом на адресу: 
Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 
Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у рад-
ни однос”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Портир/чувар
на одређено време, због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: средње образовање или основно 
образовање и најмање дванест месеци радног искуства у 
наведеном звању. Опис послова: предвиђен систематиза-
цијом послова установе, за послове портир/чувар.

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију, овере-
ну копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са 
просечном оценом током школовања, фотокопију радне 
књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду 
послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рођених, ориги-
нал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних 
уколико је кандидат променио презиме, оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству, копију/очитану лич-
ну карту. Напомена: Лекарско уверење којим се доказује 
здравствена способност без ограничења за рад на радном 
месту за које је расписан оглас, уверење да се не води кри-
вични поступак и уврење да није осиђиван, дужан је да 
достави кандидат који буде изабран пре пријема у радни 
однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене 
и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове 
за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради при-
бављања додатних релевантних података за доношење 
одлуке о изборукандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за кадровске и административне послове Опште 
болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 дана 
од дана објављивања у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови“. Пријаве слати у затвореним 
ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави, 
Моравска број 2, 12300 Петровац на Млави или доставити 
лично у Правну службу ОБ Петровац на Млави. Неблаго-
времене пријаве и непотпуна документација неће бити узе-
та у разматрање при избору кандидата.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ

И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 011/2667-755

Спремачица просторија у којима се 
пружају здравствене услуге

на одређено време по основу замене 
привремено одсутног радника, пробни 

рад од 3 месеца
УСЛОВИ: ПК или НК радник; радно искуство 6 месеци.

Опис посла: одржавање хигијене у просторијама болнице: 
подови, прозори; одржавање хигијене санитарних чворо-
ва; уклања смеће на за то одређено место; чишћење дво-
ришта болнице; ради и друге послове по налогу главне сес-
тре службе; одговорна је главној сестри службе и болнице.

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

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22
Административни радник

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању- 
економски смер, радно искуство у трајању од најмање две 
године, кратка биографија са адресом и контакт телефоном. 
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа, могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних информа-
ције и провере стручног знања који су важни за доношење 
одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључи-
вања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој спо-
собности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору 
ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у при-
земљу Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 22, Београд 
и на сајту Дома здравља. Пријаве слати поштом на адресу: 
Дом здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, 
са назнаком „За оглас”, или лично доставити у писарницу 
Дома здравља Раковица.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 

КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676
Оглас објављен 26.08.2020. године у публикацији 
“Послови” поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Финансијско-рачуноводствени 
аналитичар - шеф одсека

Одсек за књиговодствено-финансијске 
послове са магацином, пробни рад до 6 

месеци
УСЛОВИ: дипломирани економиста; знање рада на рачуна-
ру; најмање једна година радног искуства.

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, 

Одељење гастроентерохепатологије, 
на одређено време по основу замене до 

повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - 
педијатријског или општег смера; положен стручни испит; 
најмање шест месеци радног искуства.

ОСТАЛО: Приликом пријаве на конкурс кандидати су дуж-
ни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне кар-
те; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне 
књижице или другог доказа о радном искуству кандидата 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодав-
ца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему претходно 
искуство о раду, додатно образовање или способљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се прима. Пријаве слати у затвореној коверти, на 
наведену адресу Клинике, са назнаком радног места за које 
се конкурише”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

Медицина
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ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ
 И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

11030 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-000

e-mail: zavod@biocidi.org

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, економске струке 
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, економ-
ски факултет; знање рада на рачунару; положен испит за 
службеника за јавне набавке. 

Опис посла: 1. припрема годишњи план јавних набавки, 
план набавки на које се закон не примењује и план контро-
ле јавних набавки, 2. прикупља, уређује, припрема и кон-
тролише податке неопходне за спровођење јавних набавки 
и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну 
набавку, 3. спроводи стручне анализе, проучава тржиште 
и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и 
набавки на које се закон не примењује, 4. контролише акте 
донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај 
и води евиденцију о спроведеним контролама, према 
годишњем плану, 5. учествује у поступцима јавних набавки 
као члан комисије, 6. прави план прећења и реализације 
извршења уговора и прати реализацију препорука о спро-
веденим контролама, припрема уговоре, извештаје и води 
евиденције из области свог рада. Послодавац може вршити 
проверу знања кандидата из области позитивних прописа 
којима се регулише област јавних набавки. 

ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси биографија и докази о 
испуњености услова конкурса у неовереним фотокопија-
ма (фотокопија дипломе/уверења). Кандидат који подноси 
молбу за службеника за јавне набавке доставља и серти-
фикат за службеника за јавне набавке. Пријаве са траже-
ним прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде 
и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом 
или на писарницу Завода. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и 
неблаговоремене пријаве се неће разматрати. Кандидат 
који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој 
способности за рад на наведеним пословима.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ
 И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

11030 Београд, Требевићка 16
011/3054-000

e-mail: zavod@biocidi.org.

Биолог - истраживач
3 извршиоца

Опис посла: 1. рад у лабораторији за испитивање ефикас-
ности биоцидних производа који се користе у комуналној 
хигијени, 2. израда програма из области контроле суз-
бијања вектора преносилаца заразних болести, 3. припре-
мање програма, пројеката и оперативних планове из доме-
на програмских активности и учествовање у уговарању 
програмских активности, 4. учествује у пословима монито-
ринга ДДД послова у програмским активностима, 5. органи-
зација и координација извођења програмских активности 
у складу са уговорним обавезама, 6. истраживања у реа-
лизацији програмских активности, писање, објављивање и 
излагање радова, 7. контрола квалитета услуга (анализом 
документације и непосредно на терену). 

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, 
биолошки факултет; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, биолошки 
факултет; положен курс за рад са биоцидима и курс за 
рад са отровним гасовима (фумигација); дозвола за упра-
вљање моторним возилом Б категорије. Уз пријаву се под-
носи биографија и докази о испуњености услова конкурса у 
неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе/уверења). 
Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу 
Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требе-
вићка 16, поштом или на писарницу Завода. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати. 
Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о 
здравственој способности за рад на наведеним пословима.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Земун, Вукова 9

Доктор медицине специјалиста
у ургентним службама и реанимацији, 

у Служби за пријем и збрињавање 
ургентних стања, заједничке медицинске 

делатности, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке и подтачке 1. за доктора медицине специјалисту 
у ургентним службама и ранимацији су: висока стручна 
спрема (завршен медицински факултет), положен стручни 
испит по завршеном медицинском факултету, положен спе-
цијалистички испит из области интерне медицине, радно 
искуство у области конкурса. Уз пријаву на конкурс за засни-
вање радног односа за послове из тачке и подтачке 1 овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа докумен-
та: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом, изјава кандидата да је здравст-
вено способан за тражене послове и да се против њега не 
води кривични поступак, својеручно потписана, диплома о 
завршеном медицинском факултету, уверење о положеном 
стручном испиту, уверење о положеном специјалистичком 
испиту, лиценца или решење о упису у Лекарску комору 
Србије, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат 
променио презиме, доказ о радном искуству након положе-
ног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија 
радне књижице). Приликом заснивања радног односа, иза-
брани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење, 
као доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос, уверење да се против њих не води 
кривични поступак (уверење издаје суд), оверене фото-
копије дипломе, уверења о положеном стручном испиту, 
лиценцу или решење о упису у Лекарску комору Србије, 
оверену фотокопија уверења о држављанству, фотокопију 
личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на 
очитавање, фотокопију одјаве са претходног осигурања 
(М образац). Комисија ће разматрати све доспеле, благо-
времене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуња-
вају услове за пријем у радни однос обавиће се разговор, 
ради прибављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о избору кандидата. 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. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и административне посло-
ве Клиничко болничког центра Земун. Кандидати за горе 
наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе 
писарници Клиничко болничког центра Земун у затворе-
ној коверти са назнаком:” За јавни оглас за пријем у радни 
однос на неодређено време” са навођењем радног места за 
које конкуришу лично или путем поште на адресу: Клинич-
ко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд. Оглас 
је објављен и на веб-страници Министарства здравља РС 
(www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и огласној табли Кли-
ничко болничког центра Земун. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. Кандидати који не 
буду изабрани документацију могу преузети на писарници 
Клиничко болничког центра Земун.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Виши зубни техничар
на одређено време до повратка 

привремено одсутног запосленог, уз 
пробни рад

УСЛОВИ: високо образовање стоматолошке струке: на 
основним студијама првог степена (струковне/академске) 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године, смер зубни техничар - протетичар; 
на основним студијама у трајању од најмање две године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, смер зубни техничар – протетичар; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства у звању вишег, односно струковоног зубног технича-
ра; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење).

Опис послова: израђује стоматолошка протетска помага-
ла, по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије 
или специјалисте доктора стоматологије; прилагођава, 
сервисира и поправља стоматолошка протетска помагала, 
по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или 
специјалисте доктора стоматологије; планира, организује и 

надзире рад зубних техничара; у оквиру стручних послова 
по налогу зубног лекара специјалисте са одељења стома-
толошке протетике и ортодонције и одговорног техничара 
зубног техничког лабораторијума одређује најкомпликова-
није случајеве у складу са својом стручном оспособљено-
шћу и искуством, бави се пословима и радним задацима 
описаним код описа послова зубног техничара, ради оста-
ле послове из своје струке по налогу непосредног руково-
диоца, одговоран је за заштиту на раду у својој служби, 
одговорна је за потрошњу и залихе лекова и санитетског 
материјала, за свој рад одговоран је одговорном зубном 
техничару, непосредном руководиоцу и начелнику службе.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију лиценце или фотоко-
пију решења о упису у Комору и фотокопију држављан-
ства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа, поштом или личном доставом 
у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез 
Данилова 16, IV спрат, соба број 12. Обавезно назначити за 
које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити 
објављени на сајту Дома здравља: www.dzpalilula.org.rs и 
на огласној табли - IV спрат.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Помоћни радник
на нези болесника на осталим 

болничким одељењима, на одређено 
време од 6 месеци, пробни рад од 3 

месеца (основна школа)
15 извршилаца

Техничар одржавања одеће
за потребе Одсека за прање рубља 

Службе за техничке послове, на 
одређено време од 6 (шест) месеци, 

пробни рад од 3 месеца (основна школа)
3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђе-
ни Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17) и 
посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој орга-
низацији са систематизацијом радних места Клиничког цен-
тра Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа 
за послове је радно искуство у здравственој установи. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији сле-
дећа документа: диплома о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; 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. Као доказ о 
радном искуству (укључујући стручно оспособљавање и 
усавршавање) кандидати треба 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 су у обавези да на пријави наведу за која радна 
места конкуришу (било да конкуришу на једно радно место 
или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница није ступи-
ла 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 здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не дос-
тави горе наведене документе у захтеваном року, са њим 
се неће засновати радни однос. На радне односе засноване 
по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у 
јавним службама. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички цен-
тар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Министарства 
здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког центра 
Крагујевац и у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у лпубликацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса бити објављени на сајту Клиничког центра Кра-
гујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт 
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телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе лично затворе-
ној коверти преко писарнице 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)“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Медицински техничар општег смера
IV степен средњег образовања, за 

потребе Центра за ургентну медицину, 
на одређено време до повратка 

запослених са дужег одсуства, пробни 
рад 3 месеца

Mедицински техничар општег смера
IV степен средњег образовања, за 

потребе Центра за дерматовенерологију, 
на одређено време до повратка 

запослених са дужег одсуства, пробни 
рад 3 месеца

Mедицински техничар општег смера
IV степен средњег образовања, за 

потребе Службе за анестезију и 
реанимацију, на одређено време до 

повратка запосленог са дужег одсуства, 
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: oпшти услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС 
и 113/17, 85/18) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: Диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; сведочанства за сва-
ки разред средње школе за медицинске техничаре/сестре 
са средњом школском спремом за радно место; уверење о 
положеном стручном испиту одговарајућег профила; уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратку биографију са адресом, контакт 
телефоном, e-mail адресом; кандидати који имају радно 
искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавр-
шавање) треба 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 су 
у обавези да на пријави наведу за која радна места кон-
куришу са називом организационе јединице (било да кон-
куришу на једно радно место или на више радних места). 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); 
Дозволу за рад - лиценцу коју је издала надлежна комо-
ра (ако је кандидат у радном односу) или решење о упи-
су у комору (ако кандидат није у радном односу) за радно 
место. Уколико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у захтеваном року, са њим се неће засно-
вати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинич-
ки центар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Минис-
тарства здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког 
центра Крагујевац и у публикација „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикација „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Кра-
гујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Теле-
фон за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, 
у затвореној коверти, преко писарнице 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)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

средња школска спрема, за потребе 
Одсека уписа болесника Службе за 
правне и економско-финансијске 
послове, на одређено време од 12 
месеци, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС 
и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији са систематизацијом радних мес-
та Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа документа: дипло-
ма о стеченом образовању одговарајућег профила; уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратку биографију са адресом, контакт 
телефоном, е-маил адресом; као доказ о радном искуству 
(укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) кан-
дидати треба 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 су 
у обавези да на пријави наведу за која радна места кон-
куришу (било да конкуришу на једно радно место или на 
више радних места). Кандидати који уђу у ужи избор биће 
позвани на разговор. Приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос; доказ да се против кандида-
та не води кривични поступак, да оптужница није ступи-
ла 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 здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не дос-
тави горе наведене документе у захтеваном року, са њим 
се неће засновати радни однос. На радне односе засноване 
по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у 
јавним службама. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички 
центар Крагујевац. Оглас је објављен и путем сајта Минис-
тарства здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког 
центра Крагујевац и у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса бити објављени на сајту Клиничког центра Кра-
гујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт 
телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе лично затворе-
ној коверти преко писарнице 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 про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине
за рад у Служби хитне медицинске 

помоћи, на одређено време због 
повећаног обима посла

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз 
примену принципа и процедура савремене медицине, о 
чему води прописану медицинску документацију; збриња-
ва пацијенте на месту повређивања, односно нагло 
насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне 
медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хит-
ном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене 
установе; указује хитну медицинску помоћ у установи и на 
терену, пружа неодложну медицинску помоћ у амбуланти 
и стану болесника код патолошких стања проузрокова-
них обољењима, наглим и знатним погоршањем хронич-
ног обољења или појавом компликација у току болести, 
врши консултације са надлежним специјалистом ургентне 

медицине, врши консултације са надлежним специјалис-
тима других установа у циљу збрињавања пацијената и 
обавештења у вези са слањем пацијената, упућује и пра-
ти пацијента по потреби на хоспитално лечење, врши 
мање хируршке интервенције, према потреби обавештава 
дежурну службу ОУП- а, прима телефонске позиве, врши 
тријажу и даје савете пацијентима путем телефона, води 
прописану медицинску документацију и евиденцију. Радно 
искуство: најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. 

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине; рад на рачунару. Усло-
ви рада: предвиђени Законом о раду РС, Статутом Дома 
здравља Петровац на Млави и осталим општим актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију са адресом 
и контакт телефоном, оверену копију дипломе медицин-
ског факултета или уверења о завршеном медицинском 
факултету, оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, оригинал или оверену копију лиценце и решење о 
упису у лекарску комору, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству, оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених. Оригинали или 
оверене фотокопије уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених не смеју бити старији од 6 месеци. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Доктор медицине
на одређено време због замене 

запосленог који је на дужем боловању
Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз 
примену принципа и процедура савремене медицине, о 
чему води прописану медицинску документацију; орга-
низује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља 
појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фак-
тора ризика за настанак болести, прати здравствено стање 
становништва на свом подручју и осигурава податке за пот-
ребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, 
предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спрово-
ди здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу 
са кључним појединцима и организацијама у заједници; 
ради у превентивним саветовалиштима; организује и спро-
води прописане систематске, циљане и скрининг прегле-
де; организује и спроводи мере на очувању и унапређењу 
здравља појединца и породице, ради на откривању и суз-
бијању фактора ризика за настанак болести, обавља пре-
гледе и дијагностику, одређује начин и врсту лечења, прати 
ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак 
лечења осигураног лица, указује хитну медицинску помоћ, 
упућује осигурано лице на амбулантно- специјалистичке 
прегледе у установи или на секундарни и терцијарни ниво, 
одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово 
спровођење, прописује лекове и медицинска средства, 
као и одређене врсте медицинско-техничких помагала, 
сарађује са Поливалентном патронажном службом, спро-
води здравствену заштиту из области менталног здравља, 
учествује у изради и евалуацији плана рада у својој служ-
би, води прописану медицинску документацију и евиден-
цију, одређује дужину привремене спречености за рад због 
болести или повреде осигураника, шаље на процену здрав-
ственог стању осигураног лица и упућује осигурано лице на 
оцену радне способности, по потреби иде у кућне посете. 

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине; рад на рачунару. Усло-
ви рада: предвиђени Законом о раду РС, Статутом Дома 
здравља Петровац на Млави и осталим општим актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију са адре-
сом и контакт телефоном, оверену копију дипломе меди-
цинског факултета или уверења о завршеном медицин-
ском факултету, оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, оригинал или оверену копију лиценце и 
решење о упису у Лекарску комору, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Ори-
гинали или оверене фотокопије уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених не смеју бити ста-
рији од 6 месеци. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
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сагласност за обраду података о личности у сврху избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Пријаве слати у затвореним ковертама на 
адресу Дом здравља Петровац на Млави, Моравска бр. 2, 
12 300 Петровац на Млави или доставити лично у правну 
службу Дома здравља Петровац на Млави са назнаком за 
„Оглас - за пријем у радни однос под редним броје 1 или 
2“. Непотпуне, неблаговремене и преурањене пријаве 
неће се узети у разматрање. Трајање конкурса: 8 дана од 
дана објављивања у публикацији листу „Послови“ Нацио-
налне службе за запошљавање.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра техничар у 
амбуланти

за потребе Службе за ОРЛ са 
максилофацијалном хирургијом и 
специјалистичким кабинетима, на 

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

обављање здравствене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа општег смера; 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 обра-
зовању одговарајућег профила; фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назна-
ком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који кандидат подно-
си пријаву)“.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
Крушевац

О Г Л А С
За пријем у радни однос на одређено време

За радно место - послове:

1. Виша медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима 
- одговорна сестра, за рад у Одсеку 
за палијативно лчење у Служби за 

продужено лечење и негу, на одређено 
време ради замене привремено одсутног 

запосленог на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша мед. сес-
тра - техничар, VI/1степен или висока медицинска школа 
струковних студија или завршен медицински факултет, 
основне струковне студије првог степена на студијском 
програму струковна медицинска сестра – техничар, VI/2 
степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци рад-
ног искуства у наведеном звању. 

2. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, 

за рад у Одсеку хепатобилијарне 
хирургије на Трећем одељењу - општа 
и хепатобилијарна хирургија у Служби 
за хирургију, на одређено време ради 

замене привремено одсутнoг запосленoг 
на неплаћеном одсуству

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

3. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, 

за рад на Првом одељењу - хируршка 
инфекција и колоректална хирургија 
у Служби за хирургију, на одређено 

време ради замене привремено одсутнoг 
запосленoг на неплаћеном одсуству

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

4. Медицинска сестра - техничар
у операционој сали, за рад у Одсеку за 
максилофацијалну хирургију у Служби 
за оториноларингологију, на одређено 

време ради замене привремено одсутнoг 
запосленoг на боловању

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

5. Медицинска сестра - техничар
у гинекологији и акушерству, за рад у 
Одсеку за репродуктивну медицину и 

гинеколошку ендокринологију Службе 
за гинекологију и акушерство са 

неонатологијом, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене 

до истека породиљског одсуства
УСЛОВИ: средња медицинска школа гинеколошко-акушер-
ског смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање 
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

ОСТАЛО: Опис послова: према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац. 
Заинтересовани кандидати подносе: молбу за пријем и био-
графију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотоко-
пију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе 
или уверења издати на девојачко презиме), oверену фото-
копију лиценце издате од надлежног органа. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани канди-
дати пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење 
пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публика-
цији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Оглас је објављен и на веб-сајту Опште болнице Круше-
вац и Министарства здравља Републике Србије. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
доставити у затвореној коверти, са назнаком “За оглас” и 
називом и редним бројем радног места за које се конкури-
ше, а на адресу: Општа болница Крушевац, Косовска 16, 
37000 Крушевац.

          Здравство и социјална заштита

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„СЕНИОР ПЛУС“
Барајево, Липовачки пут 13

тел. 062/308-6652
e-mail: seniorplusfinansije@gmail.com 

Неговатељ/неговатељица
6 извршилаца

УСЛОВИ: образовање: небитно; пожељно радно искуство 
на сличним пословима.

Хигијеничар/хигијеничарка
4 извршиоца

УСЛОВИ: образовање: небитно; пожељно радно искуство 
на сличним пословима.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: 01.10.2020. Кандидати могу 
контактирати послодавца путем телефона 062/308-6652, 
лице за контакт: Jелена Миловановић.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
21220 Бечеј, Зелена 80

тел. 021/6918-420, тел./факс: 021/6915-445
e-mail: becej.csr@minrzs.gov.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора Центра за социјални рад може бити 
именован кандидат који испуњава следеће услове: да је 
држављанин Републике Србије; да је стекао високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске 

студије, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких, андрагошких и 
социолошких наука, односно стручни назив дипломирани 
социјални радник; да има најмање 5 година радног иску-
ства у струци; да поседује организаторске способности; 
да није осуђиван и да се против њега не води кривични 
поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад 
у државним органима. Кандидат за директора уз пропи-
сану конкурсну документацију којом доказује да испуња-
ва услове из предходног става подноси Програм рада за 
мандатни период за који се именује. Кандидати су дужни 
да уз пријаву на конкурс доставе доказе о испуњавању 
услова: извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; оригинал или оверену копију дипломе о 
завршеној школи; уверење о радном искуству; уверење о 
некажњавању (уверење из казнене евиденција); уверење 
да се против лица не води кривични поступак, односно да 
није стављен захтев за спровођење истраге или одређе-
них истражних радњи, да није подигнута оптужница или 
оптужни предлог за кривична дела за које се гоњење пре-
дузима по службеној дужности; програм рада и кратку био-
графију. Рок за пријављивање кандидата је 15 (петнаест) 
дана од дана објављивања конкурса на огласној табли 
Националне службе запошљавања - Филијала Нови Сад 
- Испостава Бечеј и новинама Националне службе запо-
шљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати 
на адресу: Центар за социјални рад, 21220 Бечеј, Зелена 
бр. 80, са назнаком „За конкурс за именовање директора“.

ЗАЈЕДНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

“СОЛИДАРНОСТ” ЗА ОПШТИНЕ 
ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА

14240 Љиг, Карађорђева 8
тел. 014/3445-241, 3445-112

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да испуња-
ва и следеће услове: да је држављанин Републике Србије; 
да је стекао високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен 
у области правних, економских, психолошких, педагош-
ких, андрагошких и социолошких наука, односно струч-
ни назив дипломирани социјални радник; са најмање пет 
година радног искуства у струци. Кандидат је дужан да уз 
пријаву са биографским подацима поднесе програм рада 
за мандатни период, доказ о стручној спреми, доказ о рад-
ном искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење да није осуђиван и да се против 
њега не води кривични поступак. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на горе наведену адресу, са наз-
наком „За јавни конкурс за избор и именовање директора“.

Медицина / Здравство и социјална заштита

Посао се не чека, посао се тражи
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Н&Н БОШЊАНЕ
37262 Бошњане, Бошњане бб

тел. 065/835-0647

Радник у производњи
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

Бравар/варилац
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: производња АЛУ и ПВЦ столарије; без обзира на 
врсту и степен стручне спреме; радно искуство није неоп-
ходно. Теренски рад. Обезбеђена је исхрана. Заинтересо-
вани кандидати могу се јавити на број телефона: 065/835-
0647, а пријаве слати на имејл: nebojsa.eth@gmail.com или 
на адресу: Н&Н Бошњане, 37262 Бошњане. Конкурс траје 
30 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

„МИТЕЛ МОНТ“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
e-mail: mitelkg@ptt.rs

Инжењер енергетике
пробни рад месец дана

Опис посла: управљање пројектима, организација радника 
на терену.

УСЛОВИ: VII ниво квалификација, смер енергетика; рад-
но искуство није неопходно; возачка дозвола Б категорије; 
знање рада на рачунару (AutoCad, Microsoft Office пакет); 
енглески језик - средњи ниво. Заинтересовани кандидати 
своју радну биографију могу доставити на имејл: mitelkg@
ptt.rs, најкасније до 08.10.2020. г.

„KONSTRUKTEL“
ДОО БЕОГРАД
Београд, Сурчинска 179п

тел. 060/0202-590

Инсталатер
на одређено време 6 месеци (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 стечену квалифика-
цију; радно искуство: небитно; возачка дозвола Б катего-
рије; рад на рачунару: MS Office (Word, Excel); руковање 
алатом - пожељно; упорност, истрајност, самоиницијатив-
ност, тимски рад.

ОСТАЛО: теренски рад, обезбеђени превоз и смештај. 
Пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: до попуне. Кан-
дидати могу да се јаве на телефон 060/0202-590, лице за 
контакт: Тамара Јокић.

„MIFIMI ENERGY“ DOO
18000 Ниш, Хајдук Вељкова 44

тел. 069/3628-671

Инсталатер термотехничких инсталација
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; инсталатер 
термотехничких инсталација; потребно минимално радно 
искуство на поменутим пословима; рад на инсталацијама 
за грејање и хлађење. Кандидати треба да се јаве на кон-
такт телефон: 069/3628-671.

“ОБИ“ ДОО БЕОГРАД
e-mejl: office@obikg.rs

тел. 034/300-077

Руковалац грађевинским машинама - 
телехендер

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и смер; 
пожељна потврда о обуци за управаљање машинама; оба-
везна возачка дозвола Б категорије; обавезно радно иску-
ство на овим пословима минимум 3 месеца. Начин конкури-
сања: заинтересовани кандидати свој CV могу доставити на 
мејл: office@obikg.rs или могу позвати на контакт телефон: 
034/300-077, најкасније до 30.09.2020.

LEONI WIRING SYSTEMS 
SOUTHEAST DOO

36000 Краљево, Јована Дерока 4а
тел. 036/242-117

Инжењер технологије електричног 
тестирања

ПЈ Краљево
УСЛОВИ: минимум VI степен стручне спреме (предност 
техничко усмерење); познавање Ms Office-а, пожељан Auto 
cad; познавање енглеског језика (средњи ниво); пожељно 
релевантно радно искуство у струци у трајању од најмање 
шест месеци; комуникативност и дисциплинованост; добре 
организационе способности; аналитичност; тимски рад; 
способност рада под притиском. Уколико сте заинтересова-
ни за ову позицију, можете аплицирати до 22.09.2020. Биће 
контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Главни задаци и одговорности: програмирање тест опре-
ме и развој тест програма према захтеву; координисање 
активностима у вези са израдом тест столова, тест таб-
ли, аутоматско опцијске инспекције (осигурача и релеја), 
интерно и екстерно; координисање и спровођење актив-
ности у вези са инсталацијом тест опреме; спровођење 
активности за одобравање тест опреме; координисање и 
спровођење активности за измене на тест столовима, тест 
таблама, систему за аои у складу са Change Management-ом 
и Project Management-ом; координисање и успостављање 
активности у циљу промене тест програма тест опреме за 
време измене производа и новог увођења; осигуравање 
резервне копије тест програма и тест параметара.

Производни инжењер - техничка 
припрема производње

ПЈ Краљево
УСЛОВИ: минимум VI степен стручне спреме (предност али 
не услов - машинског или електронског или архитектон-
ско-грађевинског усмерења); обавезно добро познавање 
енглеског језика; одлично познавање рада у мс оффице-у 
(посебно Excel-у); способност рада под притиском; одговор-
ност и вештине планирања; прецизност у раду; способност 
за тимски рад и одржавање добрих међуљудских односа. 
Уколико сте заинтересовани за ову позицију, можете апли-
цирати до 18.09.2020. Биће контактирани само кандидати 
који уђу у ужи избор. Главни задаци и одговорности: обра-
да производне документације (модул листи, техничких 
цртежа, спискова материјала); спровођење испитивања 
и анализа нових производа; имплементација промена у 
процесима и опреми; имплементација измена у техничком 
цртежу; стварање, оптимизација, затварање/одобрење 
радног места; руковођење производним материјалом на 
радном месту у производњи; израђивање радних упут-
става, обука због грешака; припрема података у Форсу, 
креирање извештаја из Форс система; правилно структу-
рирање, ажурирање и одржавање података о материјалу, 
жицама, модулима.

„ТРИСТРЕЛ“ ДОО
18000 Ниш, Даничићева 11

Помоћни радник у преради дрвета
на одређено време

10 извршилаца
УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање; рад у сменама. Контакт са послодавцем: лично сва-
ког уторка и четвртка од 11 до 13 часова у производном 
погону у Првој Кутини, општина Нишка Бања.

„БОБИ СТЕФ“ СЗТР
31205 Севојно, Хероја Дејовића 90

тел. 060/531-6015

Радник у производњи - склапање 
елемената од плочастог материјала

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: положен возачки испит Б категорије, образо-
вање: без обзира на степен и врсту квалификације. Сви 
заинтересовани кандидати могу се јавити на контакт 
телефон послодавца: 060/531-6015. Оглас је отворен до 
04.10.2020. године.

           Култура и информисање

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“ЈОВАН ПОПОВИЋ”

23300 Кикинда, Трг српских добровољаца 57

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има стечено високо образо-
вање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука и 
уметности на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије), односно високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, да има пет година радног 
искуства у струци - да има три године радног искуства у 
култури, да против њега није покренут кривични поступак 
за дело које га чини недостојним за обављање дужности 
директора, односно да правноснажном судском одлуком 
није осуђен за кривично дело које га чини недостојним за 
обављање дужности директора установе, држављанство 
Републике Србије, општа здравствена способност. Конкур-
сна пријава за избор кандидата за директора Библиотеке 
треба да садржи: предлог програма рада и развоја Библи-
отеке за период од 4 године, оверену копију дипломе или 
уверења о стеченој стручној спреми, потврду послодавца, 
којим се потврђује рад у области културе, у области пре-
тежне делатности библиотеке и др., биографију кандида-
та која мора да садржи елементе који доказују стручност, 
допунска знања и способности, са кратким прегледом ост-
варених резултата у раду, уверење да против њега није 
покренут кривични поступак за дело које га чини недостој-
ним за обављање дужности директора, односно да прав-
носнажном судском одлуком није осуђен за кривично дело 
које га чини недостојним за обављање дужности директо-
ра библиотеке (издата након објављивања конкурса), уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о општој 
здравственој способности (оригинал лекарског уверења), 
изјаву кандидата да је упознат са општом документацијом 
Библиотеке, која се може преузети са сајта Библиотеке.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави контакт податке, 
број телефона, адресу и адресу електронске поште. Кон-
курс ће бити отворен 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање. Пријаву са 
комплетном документацијом доставити у наведеном року, 
лично или преопорученом пошиљком на адресу: Народна 
библиотека “Јован Поповић”, Кикинда, Трг Српских добро-
вољаца 57, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на 
јавни конкурс за именовање директора“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Управ-
ни одбор Библиотеке ће обавити разговор са кандидатима 
који испуњавају услове из конкурса о датуму и месту разго-
вора кандидати ће бити благовремено обавештени.

Индустрија и грађевинарство / Култура и информисање
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БЕОГРА Д

ВИСОКА ШКОЛА - АКАДЕМИЈА
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ЗА

УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ
Београд, Краља Петра 2

1. Доцент или ванредни професор 
за ужу уметничку област Црквене 

уметности - Живопис, предмети: Основе 
живописања, Увод у живописачке 

праксе, Живописачки стилови, 
Византијски стилови и савремена 

црквена уметност
на период од 5 година

2. Доцент или ванредни професор за ужу 
уметничку област: Црквене уметности 
- Живопис, предмети: Агиологија са 
иконографијом, Иконичне форме, 

Енкаустика, Традиционална стилизација 
и савремени иконопис, Стилизација 
Христовог лика, Портрет на икони

на период од 5 година
3. Доцент или ванредни професор за ужу 

уметничку област: Црквене уметности 
- Иконопис, предмети: Позлатарске 

технике, Основе иконописа, Минијатура
на период од 5 година

4. Доцент или ванредни професор за ужу 
уметничку област: Црквене уметности - 
Фрескопис, предмети: Зидно сликарство 

- фрескопис ОАС и МАС, Музејска 
копистика, Основе фрескописа, Основи 

зидног сликарства - ал секо, Основи 
зидног сликарства - ал фреско

на период од 5 година

5. Доцент или ванредни професор за ужу 
уметничку област: Црквене уметности - 
Мозаик, предмети: Увод у мозаик, Зидно 

сликарство - Мозаик, Мозаички опуси, 
Мозаик

на период од 5 година

6. Доцент или ванредни професор за 
ужу уметничку област: Конзервација и 

рестаурација - зидно сликарство
на период од 5 година

7. Доцент или ванредни професор за 
ужу уметничку област: Конзервација и 
рестаурација - штафелајно сликарство

на период од 5 година

8. Доцент или ванредни професор за ужу 
уметничку област: Историја уметности, 
предмети: Античка култура и уметност, 
Општа историја уметности, Национална 
историја уметности, Основи теоријско-
уметничке методологије, Музеологија 
црквених уметности, Теорија и методи 

савремене црквене уметности)
на период од 5 година

9. Доцент или ванредни професор за ужу 
уметничку област: Црквене уметности 

- Цртање, предмети: Цртање иконе, 
Цртање и стилизација)
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати подносе у оригиналу или овереној 
копији: пријаву на конкурс - испуњен образац 1 (образац 
1 преузети са сајта http: //www.akademijaspc.edu.rs/sr) у 
три примерка, диплому за све нивое завршених студија, 
крштеницу, благослов надлежног епископа, МКР (извод 
из матичне књиге рођених), уверење о држављанству, 
уверење да нисте осуђивани и да се против вас не води 
кривични поступак, попуњен образац 2 који се односи 
на биографију (образац 2 преузети са сајта http: //www.
akademijaspc.edu.rs/sr), у три примерка, са пратећом доку-
ментацијом која потврђује ауторство остварења наведених 
у биографији; за кандидате који конкуришу за уметничку 
област, портфолио који садржи штампану медијску пре-
зентацију најважнијих остварења из биографије, а који 
ће у најбољем светлу представити конкретан уметнички 
рад и допринос кандидата (уколико је могуће приложити 
3 до 5 уметничких остварења на увид); научни/уметнички 
пројекти на којима је кандидат био ангажован (домаћи, 
инострани); преглед објављених научних/уметничких 
дела (књиге, монографије, студије); биографија кандида-
та (образац 2) треба да садржи следеће податке: основни 
биографски подаци; подаци о школовању; подаци о запос-
лењу (на факултету и ван факултета); подаци о уметнич-
ком / стручно уметничком / научном / раду; рецензије за 
уметнички / стручно уметнички / научни / педагошки рад; 
награде и признања за уметнички / стручно уметнички / 
научни / педагошки рад; подаци о раду у развоју наставе 
и других делатности високошколских установа, академија 
и факултета; подаци о педагошком раду и резултатима 
рада са студентима и обезбеђивању уметничког / науч-
ног / наставног подмлатка; подаци о другим педагошким 
и стручним активностима; подаци о другим активностима 
ван високе школе/факултета. Публиковани или оверени 
непубликовани материјал који потврђује ауторство оства-
рења наведених у биографији (монографије, приручници, 
часописи, зборници, каталози, решења конкурсних коми-
сија, уговори или накнадне потврде органа надлежних 
при изради живописачких или конзерваторских пројеката, 
потврде редакција/издавача да је теоријски рад у процесу 
публиковања...), потребно је класификовати спрам подата-
ка наведених у биографији. Репрезентативне референце за 
избор у звање наставника и сарадника у областима Цркве-
них уметности и Ликовних уметности су: 1. jавно излагање 
уметничких дела и пpojeкaтa на самосталним изложбама и 
манифестациjама; 2. реализациjа монументалног уметнич-
ког дела у јавном-црквеном простору (осликавање цркве, 
осликавање иконостаса, мозаички живописачки пројекат 
монументалног формата, вајарски пројекат монументалног 
формата...); 3. jавно излагање уметничких дела и пpojeкaтa 
на колективним жирираним изложбама и манифестациjа-
ма; 4. реализациjа уметничког дела мањег формата у јав-
ном-црквеном простору (осликавање лунете или нише у 
цркви, осликавање целивајућих икона, извођење мозаи-
чарског рада мањег формата, вајарски радови на елемен-
тима црквеног мобилијара...); 5. учествовање или вођење 
посебних уметничких курсева, пpojeкaтa, семинара или 
маjсторских тематских радионица у земљи и иностранcтву; 
6. учешће на домаћим и међународним конкурсима умет-
ничких дела и проjеката (јавно или по позиву); 7. учешће 
у раду жириjа на домаћим и страним изложбама, конкур-
сима (за осликавање цркава или иконостаса) и манифе-
стациjама; 8. награде и признања за уметнички рад или 
пpojeкaт у земљи и иностранству; 9. обjављена теориjска 
или уџбеничка делау земљи и иностранcтву (књиге и 
стручна периодика). Репрезентативне референце за избор 
у звање наставника и сарадника у области Конзервације 

и рестаурације су: 1. реализациjа монументалног конзер-
ваторског пројекта у јавном-црквеном простору (конзерва-
ција и рестаурација зидног сликарства цркве, конзервација 
и рестаурација иконостаса, конзервација и рестаурација 
мозаичке живописачке целине монументалног формата, 
конзервација и рестаурација вајарске целине монумен-
талног формата, конзервација и рестаурација целовитог 
црквеног мобилијара...); 4. реализациjа конзерваторског 
пројекта мањег обима (конзервација и рестаурација елеме-
ната зидног сликарства цркве, конзервација и рестаурација 
појединачне иконе, конзервација и рестаурација мозаич-
ке живописачке целине мањег формата, конзервација и 
рестаурација вајарске целине мањег формата, конзерва-
ција и рестаурација елемената црквеног мобилијара...); 
5. учествовање или вођење посебних конзерваторских 
курсева, пpojeкaтa, семинара или маjсторских тематских 
радионица у земљи и иностранcтву; 6. учешће на домаћим 
и међународним конкурсима конзерваторских радова и 
проjеката (јвно или по позиву); 7. учешће у раду жириjа 
на домаћим и страним конкурсима (за конзерваторске и 
рестаураторске пројекте) и манифестациjама; 8. награде 
и признања за конзерваторски рад или пpojeкaт у земљи 
и иностранству; 9. обjављена теориjска или уџбеничка 
делау земљи и иностранcтву (књиге и стручна периодика). 
Репрезентативне референце за избор у звање наставника и 
сарадника у научним областима видети у Минимални усло-
ви за избор у звања наставника на универзитету (пропи-
сани од стране Националног савета за високо образовање 
Републике Србије; http: //nsvo.gov.rs/). Кандидати који кон-
куришу, а већ су у наставничком звању предају биографију 
и библиографију са посебним нагласком на последњих 
пет година и праксу развоја метода и садржаја наставе у 
том периоду. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији Националној службе 
за запошљавање „Послови” (до 1. октобра 2020. године). 
Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају 
услове прописане Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017), услове прописане актом Нацио-
налног савета за високо образовање (минимални услови за 
избор у звања наставника на Универзитету које је донео 
Национални савет за високо образовање) и општим акти-
ма Високе школе - Академије Српске Православне Цркве 
за уметности и консервацију. Кандидат пријављен на кон-
курс који има искуство у педагошком раду са студентима 
доставља доказ о педагошком раду и оцену педагошког 
рада у студентским анкетама током целокупног изборног 
периода (ако га је било). Кандидат пријављен на конкурс 
за наставно звање који нема искуство у педагошком раду са 
студентима у обавези је да одржи приступно предавање из 
уже области за коју је конкурс расписан. Документација и 
радови подносе се Секретаријату Високе школе - Академије 
Српске Православне Цркве за уметности и консервацију у 
Београду, Краља Петра 2, у термину од 10 до 12 часова. 
Конкурс је објављен у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови” Црквеном листу „Гласник” и на 
сајту Академије. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати.

ОШ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”
11250 Београд, Милана Мијалковића 11

тел. 011/2571-757
e-mail: osstefandecanski@gmail.com

Наставник разредне наставе
на одређено време, за време мировања 

радног односа запослене, до 31.08.2021. 
године

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 

боловања

Наставник српског језика
на одређено време, за време мировања 

радног односа запослене, до 31.08.2021. 
године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у 
радни однос, у складу са одредбама члана 8, члана 139, да 
поседује одговарајуће високо образовање и услове за рад 
настасвника: из члана 140, члана 142 и члана 144 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, др. закон, 10/2019 и 6/20). Кан-
дидат мора да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; држављанство Репу-
блике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања и непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђе-
ног у складу са законом; да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

Наука и образовање

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

Члан 139

  У радни однос у установи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним законом и то 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 каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.
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 ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: попуњен и одштампан пријавни формулар, који 
кандидат преузима са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверене фотокопије не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању (диплому о основним студијама и 
мастер студијама не старије од 6 месеци); уверење о неос-
уђиваности за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 
и тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (оригинал или оверену копију, не старију од 6 месе-
ци); писмени доказ (уверење да је положио испит из срп-
ског језика, одговарајуће високошколске установе, којим 
потврђује да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће образо-
вање стекао на страном језику). Кандидати који испуњавају 
услове конкурса, а који су изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за запошљавање, применом стандардизованих поступака. 
Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Уколико је већ извршена психолошка процена способ-
ности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву 
на конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и где 
је изврешена процена. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се упућују поштом на адресу: ОШ „Стефан Дечански”, Бео-
град - Железник, Милана Мијалковића 11, поштански број 
11250. Све информације у вези са конкурсом можете доби-
ти на телефон: 011/2571-757.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Обреновац, Краља Петра I 12

тел. 011/8721-178
e-mail: teh.skola.obr@gmail.com

Наставник електротехничке групе 
предмета

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
1) да имају одговарајуће образовање прописано чланом 
139 и чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и одговарајуће образовање према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Електротехника; 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 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за 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 остварује образовно-васпитни рад. 
Испуњеност услова из тачке 2) изабрани кандидат доказује 
пре закључењу уговора о раду. Услове из тачке 1), 3), 4) 
и 5) кандидати доказују приликом подношења пријаве на 
конкурс, достављањем следеће документације: 1) овере-
на фотокопија дипломе или уверења - не старије од шест 
месеци, 2) оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци), 3) оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци), 4) доказ из казнене евиденције 
МУП-а да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вуће, 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 за које није, у 
складу са Законом утврђено дискриминаторно понашање- 
оригинал (не старије од 3 месеца), 5) доказ о познавању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад под-
носи кандидат који није стекао диплому на српском јези-
ку, а доказ треба да буде издат од стране високошколске 
установе надлежне за издавање таквих докумената (ори-
гинал или оверена фотокопија). Кандидати су у обавези да 
попуне пријавни формулар за конкурс, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/

FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc). Уз попуњен формулар 
кандидат доставља потребну документацију у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви”, на адресу школе. Фотокопије које се подносе морају 
бити оверене од стране надлежног органа, у супротном, 
неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и небла-
говремене пријаве. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована од стране директора школе у року од 8 дана од 
дана истека за пријем пријава. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања у року од осам дана. Након 
пријема резултата психолошке процене, конкурсна коми-
сија у року од осам дана сачињава листу кандидата који 
испуњавају све услове за рад на радним местима, са којима 
обавља разговор и у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима доноси решење о избору канди-
дата. Пријаве се достављају на адресу школе. Телефон за 
информације: 011/8721-178.

ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Његошева 15

тел. 011/3640-942

Наставник хемије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: посе-
довање одговарајућег образовања - стечено високо обра-
зовање: (1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, при чему 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. (2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; степен 
и врста образовања наставника, морају да буду и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(“Сл. гл. РС - Просветни гласник”, број 15/13, 11/16, 2/17, 
11/17, 13/18 и 7/19); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (доказ се под-
носи пре закључења уговора о раду); да није осуђиван у 
смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС - Просветни гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019 и 6/20); да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (кан-
дидати који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику не подносе овај доказ). Кандидати су дужни да под-
несу уз пријаву на конкурс: кратку биографију; одштампан 
и попуњен формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања (доступан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја); оверену фотокопију документа о стеченој стручној 
спреми (диплома, а уколико кандидат поседује диплому о 
стручном звању мастер и то прилаже); уверење о неосуђи-
ваности (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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање) - уверење 
из МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
шест месеци; уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, која није старија од 6 
месеци), оверена фотокопија уверења о положеном струч-
ном испиту, односно положеном испиту за лиценцу - уколи-
ко је кандидат поседује; лице које нема положен испит за 
лиценцу може да обавља послове наставника без лицен-
це, најдуже две године од дана засновања радног односа 
у установи, 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 документа (ова тачка је у вези са тач-
ком 5 општих услова за све кандидате). Докази које кан-
дидат прилаже могу да буду у оригиналу или фотокопији, 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложене фотокопије докумената могу да буду оверене 
у судовима, судским јединицама, пријемним канцеларија-

ма судова односно општинским управама као поверени 
посао). Пријаве се достављају у секретаријату Гимназије, 
у року од 10 дана од дана објављивања конкурса, лично, 
радним данима од 9 до 15 часова или путем поште на наве-
дену адресу. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве 
пријаве неће се узимати у разматрање. Контакт телефон 
секретаријата школе: 011/364-0942.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”

11000 Београд, Господар Јованова 22
тел. 011/2623-257

Наставник физике
са 70% радног времена

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће високо образо-
вање из чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања; лице које је стекло одговарајуће образовање 
на студијама - мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, на основним 
стидијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године; да испуњава услове у погледу врсти образовања 
прописане чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи: да 
поседују психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису кривично осуђивани на 
безусловну казну затвора у трајању од најмање три месе-
ци, 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 човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
за које није у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна 
српски језик (доставља се уколико кандидат није одгова-
рајуће образовање стекао на српском језику). Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да доставе: извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству или оверену фотокопију уверења 
о држављанству; дипломе о стеченој стручној спреми или 
оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности (не старије 
од шест месеци); доказ о знању српског језика (уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српс-
ком језику подноси доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе); 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима школа ће тра-
жити од изабраног кандидата пре закључивања уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интеренет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају горе наведену документацију. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор (испуњавају услове 
конкурса) упућују се психолошку процену способности за 
рад са ученицима, коју врши надлежна Национална служба 
за запошљавање применом стандрадизованих поступака. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати у затвореном омоту, са назнаком „За кон-
курс”, на наведену адресу школе. Ближе информације о 
конкурсу се могу добити на број телефона: 011/262-3257.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Асистент за ужу научну област 
Диференцијалне једначине

на одређено време од 36 месеци
УСЛОВИ: студент докторских студија, који је студије првог 
и другог степена завршио са укупном просечном оценом 
најмање 08, 00 или VII/2 степен стучне спреме, академски 
назив магистар наука. Ближи услови за избор су утврђени 
чл. 84 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и чланом 91 Статута 
Математичког факултета. Приликом конкурисања потреб-
но је поднети молбу, биографију, оверену копију дипломе 
и уколико кандидат поседује и списак научних радова и 
сепарате истих.

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Астрономија

на одређено време од 36 месеци
УСЛОВИ: доктор наука - астрономске науке. Ближи усло-
ви за избор су утврђени чл. 85 Закона о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2017 - др. закон и 
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73/2018) и чланом 91 Статута Математичког факултета. 
Приликом конкурисања потребно је поднети молбу, био-
графију, оверену копију дипломе и уколико кандидат посе-
дује и списак научних радова и сепарате истих.

Доцент за ужу научну област Комплексна 
анализа

на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област Алгебра и 
математичка логика

на одређено време од 60 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из 
области за коју се бира. Ближи услови за избор су утврђе-
ни чл. 73 и 74 Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2017 - др. закон и 73/2018) и чланом 91 
Статута Математичког факултета. Приликом конкурисања 
потребно је поднети молбу, биографију, оверену копију 
дипломе, списак научних радова и сепарате истих.

Ванредни професор за ужу научну 
област Рачунарство и информатика

на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из 
области за коју се бира. Ближи услови за избор су утврђе-
ни чл. 73 и 74 Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2017 - др. закон и 73/2018) и чланом 91 
Статута Математичког факултета. Приликом конкурисања 
потребно је поднети молбу, биографију, оверену копију 
дипломе, списак научних радова и сепарате истих.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Математичка анализа

на одређено време од 12 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер или 
специјалистичких студија, који је студије првог степена 
завршио са укупном просечном оценом најмање 08, 00. 
Ближи услови за избор су утврђени чл. 82, 83. и 84 Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) 
и чланом 91 Статута Математичког факултета. Приликом 
конкурисања потребно је поднети молбу, биографију, ове-
рену копију дипломе.

ОСТАЛО: Молбе са потребним документима могу се доста-
вити Факултету или лично предати у Секретаријат Факул-
тета, на горе наведену адресу, сваког радног дана од 10 
до 15 часова, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 4

тел. 011/260-72-00

Наставник економске групе предмета
са 80% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 55% радног времена

Наставник психологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
из чл. 140 ст. 1 и 2 (изузетно ст. 3.) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада трговина, угости-
тељство и туризам.

Радник на одржавању хигијене - 
спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат треба 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 нај-
мање 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 давање мита, за кривично дело из групе 

кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављанство Републи-
ке Србије, да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Пријавни формулар кандидатима 
је доступан на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати зајед-
но са одштампаним попуњеним пријавним формуларом 
достављају доказ о одговарајућем образовању - диплому 
(кандидати који су завршили други степен достављају и 
диплому са основних академских студија), доказ да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
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 дис-
криминаторно понашање - уверење из МУП-а не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених не старије 
од 6 месеци, уверење о држављанству Републике Србије 
не старије од 6 месеци, доказ о познавању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није 
стекао средње, више или високо образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе), доказ о положеном стручном испиту, односно 
положеном испиту за лиценцу за оне кандидате који то 
поседују, краћу биографију. Докази који се прилажу морају 
бити у оригиналу или оверени преписи-фотокопије. Психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
кандидата 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 здравственој способности за рад са децом и ученицима. 
Пријаве слати на наведену адресу или предати непосредно 
у Секретаријату школе, у коверти са назнаком “Конкурс за 
пријем у радни однос”.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/269-82-22, 261-81-20

Предавач за научну област Медицина, 
ужа научна област Интерна медицина

у Одсеку Висока здравствена школа, на 
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: академски назив магистар медицинских наука 
или клиничка специјализација из интерне медицине. Усло-
ви за избор прописани су Законом о високом образовању 
Републике Србије, Статутом Академије струковних студија 
Београд и Правилником о организацији и систематизацији 
послова запослених у Академији струковних студија Бео-
град, у складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса (биографија, списак радова, оверена 
копија дипломе о траженом стеченом високом образовању, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, потврда надлежног органа да кандидат није осуђиван 
за кривична дела из чл. 72 Закона о високом образовању - 
документа у оригиналу или овереном препису и не старија 
од 6 месеци), доставити на наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КУЋА МАШТЕ”

11070 Нови Београд
Генерала Михајла Недељковића 153б

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од 3 године или више образовање, 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, да кандидат 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 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 при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, да има држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Обавеза полагања испита за лиценцу. 
Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на кон-
курс који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштам-
пани пријавни формулар доставити оверену фотокопију 
дипломе, односно дипломе и додатка уз диплому о одго-
варајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној 
спреми и уверење о положеним испитима, не старије од 6 
месеци, уверење о положеном стручном испиту или уве-
рење о положеном испиту за лиценцу (ако је кандидат исти 
полагао), извод из матичне књиге рођених - оригинал или 
оверена фотокопија, уверење о држављантсву - оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверену фотокопију уверења полицијске управе, не 
старије од 6 месеци, да лице није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику - уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком по програму одговарајуће високош-
колске установе. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговотра о раду. Сви остали 
докази саставни су део пријаве на конкурс. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на e-mail: kuca.maste@yahoo.com

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну област 
Астрофизика

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: дипломирани астроном, студент мастер или спе-
цијалистичких студија, који је студије првог степена завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 08, 00. Прили-
ком конкурисања потребно је поднети молбу, биографију, 
оверену копију дипломе.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Рачунарство и информатика

на одређено време од 12 месеци, са 50% 
радног времена

Сарадник у настави за ужу научну област 
Рачунарство и информатика

на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани математичар, дипломирани инфор-
матичар, студент мастер или специјалистичких студија, 
који је студије првог степена завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање 8, 00. Приликом конкурисања потреб-
но је поднети молбу, биографију, оверену копију дипломе.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Алгебра и математичка логика

на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Геометрија

на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер или 
специјалистичких студија, који је студије првог степена 
завршио са укупном просечном оценом најмање 8, 00. При-
ликом конкурисања потребно је поднети молбу, биогра-
фију, оверену копију дипломе. 

Наука и образовање
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ОСТАЛО: молбе са потребним документима могу се доста-
вити Факултету или лично предати у Секретаријат на горе 
наведену адресу, сваког радног дана од 10-15 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/7158-151, 7158-177

Спремачица
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: основна школа; обавезан пробни рад. Пријава 
треба да садржи: радну биографију; копију дипломе о сте-
ченом основном образовању, док ће кандидати/кандидат-
киње позвани на разговор, доставити оригинал докумена-
та на увид. На разговор ће бити позвани само кандидати/
кандидаткиње који уђу у ужи избор. Пријаву са доказима 
о испуњености услова објављене потребе за запошља-
вањем, доставити лично или поштом на наведену адресу 
Факултета (3. спрат, соба 663) са назнаком „За конкурс“.

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
11000 Београд, Булевар војводе Бојовића 2

тел. 011/2182-944

Чистачица
УСЛОВИ: 1) основно образовање; 2) психичка, физичка и 
здравствена способност за рад; 3) да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Услови за пријем у радни однос за сва радна места 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из тачке 1), 
3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају Ваздухопловној 
академији. Уз пријавни формулар достављају се следећи 
докази: 1) Сведочанство о стеченом основном образо-
вању; 2) Доказ из казнене евиденције од Министарства 
унутрашњих послова да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(да није старији од 6 месеци); 3) Уверење о држављанству 
Републике Србије (да није старије од 6 месеци); 4) Доказ 
о знању српског језика на коме се остварује образовно - 
васпитни рад; обавезни су да доставе само кандидати 
који основно образовање нису стекли на српском језику; 
5) Биографски подаци (CV). Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (да није старије од 6 месеци) изабрани канди-
дат ће доставити пре закључења уговора о раду. Докази 
се достављају у оригиналу или фотокопији овереној код 
јавног бележника. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати разматрање. Пријава са потребном доку-
ментацијом доставља се у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурс за чистачицу” на наведену адресу Ваздухопловне 
академије, препорученом поштом или непосредно у секре-
таријат Ваздухопловне академије сваког радног дана од 
11.00 до 16.00 часова. Кандидат који је учествовао у избор-
ном поступку има право да, под надзором овлашћеног лица 
секретара Мирјане Лазаревић, прегледа сву конкурсну 
документацију, у складу са законом. Телефон за информа-
ције: 011/2182-956 и 062/8022-410.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

Редовни или ванредни професор 
за уметничку област Филмска и 

телевизијска режија
на одређено време

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, мастер 
драмски и аудиовизуелни уметник из области Филмске 
и телевизијске режије ФДУ или дипломирани филмски и 
телевизијски редитељ ФДУ.

Редовни или ванредни професор за 
уметничку област Снимање и дизајн 
звука - наставне предмете Монтажа 

звука, Основе монтаже звука и Снимање 
и дизајн звука за ФТВ 4

на одређено време
УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, мастер 
драмски и аудиовизуелни уметник из области Снимања и 
дизајна звука ФДУ или дипломирани сниматељ и дизајнер 
звука ФДУ.

Ванредни професор или доцент за 
уметничку област Драматургија

на одређено време
УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, мастер 
драмски и аудио-визуелни уметник из области Драматур-
гије ФДУ или дипломирани драматург ФДУ.

ОСТАЛО: Учесници конкурса приликом пријављивања под-
носе пријаву на конкурс, диплому о завршеним студијама 
и радну биографију на прописаном обрасцу 2. Избор се 
врши према Закону о високом образовању, Статуту Факул-
тета драмских уметности, Минималним условима за избор 
наставника на Универзитету и Минималним условима за 
избор наставника Факултета драмских уметности у Београду.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ВОЈВОДА СТЕПА”

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

Наставник математике
УСЛОВИ: високо образовање, VII/1 степен стручне спреме 
- мастер одговарајућег занимања, да има држављанство 
Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од објављивања конкур-
са. Потребно приложити уз одштампани пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја: 1. оверену фотокопију 
дипломе, 2. оверену фотокопију стручног испита - лиценце 
(уколико кандидат има лиценцу), 3. уверење о држављан-
ству Републике Србије - не старије од 6 месеци, 4. извод из 
матичне књиге рођених, 5. уверење из МУП-а о некажња-
вању - не старије од 6 месеци, 6. потврду о језику на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “КАРАЂОРЂЕ”
11000 Београд, Јове Илића 2

тел. 011/2467-290

Наставник технике и технологије
на одређено време преко 60 дана, ради 

замене наставника распоређеног на 
радно место помоћника директора, до 
повратка запосленог на радно место, 
а најкасније до 31.08.2021. године, са 

50% радног времена
УСЛОВИ: Општи услови: кандидат треба да испуњава усло-
ве из чл. 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20) и то да: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) подноси се пре закључења уго-
вора о раду. Образовање: 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 васпи-
тања (“Сл. гл РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и услове 
из Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гл. РС“, бр 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20) 
и то: да има одговарајуће високо образовање: 1) стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), (1) 
студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисципинарне, 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 чети-
ри 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 стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 
попуњен и одштампан пријавни формулар са сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; оверен препис/
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 ст.1 тачка 3. 
Закона о основама система образовања и васпитања (ориги-
нал или оверена фотокопија не старији од 6 месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија не старији од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених. Доказ о знању српског језика, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одго-
варајуће 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 психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. 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. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и одштампани формулар заједно са документацијом 
доставља поштом на адресу: ОШ “Карађорђе”, Јове Илића 2, 
11040 Београд, са назнаком “За конкурс”. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације могу се добити позивом на теле-
фон 011/2467-290.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

11000 Београд, Заплањска 45
тел. 011/2460-763

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24. Зако-
на о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично 
тумачење) у радни однос може да буде примљено лице 
које испуњава и посебне услове из чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 
88/2017, 27/18, 10/19, 6/20): да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника за рад у основној школи (“Сл. гл. РС“, 
бр 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018, и 
11/19 од 15.08.2019. године), 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), 
(1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисципинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, 2) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 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 давања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз одштампан попуњен пријемни 
формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс 
треба да достави следећу документацију: радну и личну 
биографију са адресом и контакт телефоном - CV, ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми овера не старија од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије овера не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
овера не старије од 6 месеци; доказ о неосуђиваности 
за наведена кривична дела надлежне полицијске упра-
ве: да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће; за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање не старије од 6 месеци. Потврду - уверење о 
знању српског језика (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику). Лекарско уверење којим се 
потврђује да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. 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 Национална служба за запошља-
вање. Уколико је већ извршена психолошка процена 
способности (у периоду од 6 месеци пре истока рока за 
пријаву на овај конкурс) кандидат ће у пријави назна-
чити када и где је извршена процена. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве се достављају непосредно или путем поште на 
адресу: ОШ „Бранислав Нушић“, Заплањска 45, Бео-
град. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на телефон; 011/2460-763. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Чистачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона о 
раду треба да испуњава и посебне услове из чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” 
бр. 88/17, 27/18, 10/19) и да има завршену основну школу.

ОСТАЛО: Кандидат уз одштампан попуњен пријемни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја на конкурс треба да 
достави следећу документацију: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми овера не 
старија од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству републике србије овера не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених овера не старије од 6 месе-
ци, доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела 
надлежне полицијске управе: да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање не старије од 6 месеци. Лекарско уверење 
којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима под-
носи се пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објавливања у публикацији „Послови“. Прија-
ве се достављају непосредно или путем поште на адресу 
ОШ “Бранислав Нушић”, Заплањска 45, Београд. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле на телефон: 011/2460-763. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
 “ВОЈВОДА ПУТНИК”

11000 Београд, Рипањ, Пут за колонију 12
тел. 011/8650-584

Педагошки асистент
на одређено време за школску 
2020/2021. годину односно до 

31.08.2021. године

УСЛОВИ: 1. да кандидат има завршену најмање средњу 
школу, 2. да има положен одговарајући ниво обуке у 
трајању од 196 часова - 9 модула у складу са Правилником 
о програму обуке за педагошке асистенте, 3. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (уверење доставља кандидат пре закључења 
уговора о раду); 4. да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће; за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву кандидат треба да приложи: 1. оверен препис/ 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2. сертифи-
кат Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
о положеном нивоу обуке за педагошке асистенте; 3. уве-
рење о држављанству Републике Србије; (оригинал или 
оверена фотокопија); 4. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); 5. уверење о неосуђи-
ваности. Кандидати попуњавају пријемни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и са одштампаним формуларом дос-
тављају горе наведену документацију. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу: Основна школа „Војво-
да Путник“ Рипањ, Пут за колонију 12. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве на конкурс се неће узети у разматрање, 
као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа (јавног бележника, органа градске или 
општинске управе, суда). Ближа обавештења могу се доби-
ти у секретаријату школе од 9.00 часова до 14.00 часова, на 
телефон 011/8650-139.

ОШ “ДРАГАН ЛУКИЋ”
11070 Нови Београд, Неде Спасојевић 6

тел. 011/228-1390

Наставник хемије
на одређено време до повратка на рад 

одсутне запослене
УСЛОВИ: дипломирани хемичар, професор хемије, про-
фесор хемије и физике, професор хемије и биологије, 
дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хеми-
чар за истраживање и развој, дипломирани физикохеми-
чар, дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство, 
професор биологије и хемије, професор физике и хемије за 
основну школу, дипломирани професор биологије и хемије, 
дипломирани хемичар - професор хемије, дипломирани 
професор хемије - мастер, професор физике - хемије, про-
фесор географије - хемије, професор биологије - хемије, 
дипломирани професор физике - хемије - мастер, дипломи-
рани професор биологије - хемије - мастер, дипломирани 
педагог за физику и хемију, дипломирани физичар - про-
фесор физике и хемије за основну школу - мастер, дипло-
мирани хемичар - мастер, мастер професор хемије, мастер 
хемичар, мастер професор физике и хемије, мастер профе-
сор биологије и хемије, мастер физикохемичар, дипломи-
рани инжењер хемије аналитичког смера, мастер профеор 
предметне наставе, дипломирани хемичар - инжењер за 
контролу квалитета и менаџмент животне средине, дипло-
мирани инжењер хемије биоорганског смера. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати оретходно 
завршене основне академске студије хемије.

Наставник биологије
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка на рад одсутне 
запослене

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, дипло-
мирани молекуларни биолог и физиолог, професор биоло-
гије и хемије, дипломирани биолог - смер заштите животне 
средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани про-
фесор биологије и хемије, професор биологије - геогра-
фије, професор биологије - хемије, професор биологије 
- физике, професор биологије - информатике, професор 
биологије - математике, дипломирани професор биологије 
- мастер, дипломирани биолог - мастер, дипломирани про-
фесор биологије - хемије - мастер, дипломирани професор 
биологије - географије - мастер, дипломирани молекулар-
ни биолог - мастер, дипломирани биолог заштите животне 
средине, мастер биолог, мастер професор биологије, мас-
тер 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.

Наставник српског језика
на одређено време до повратка на рад 

одсутне запослене
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, про-
фесор српског језика и књижевности са општом лингвис-
тиком, професор српске књижевности и језика, професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенс-
ким језицима, дипломирани филолог српске књижевности 
са јужнословенским књижевностима, професор однос-
но дипломирани филолог за српскохрватски језик и југо-
словенску књижевност, професор односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, професор српскохрватског језика и опште лингвисти-
ке, професор за српскохрватски језик са јужнословенским 
језицима, професор српскохрватског језика са источним и 
западним словенским језицима, професор српскохрватског 
језика и југословенске књижевности за наставу у школама 
у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском 
односно русинском или румунском језику, професор однос-
но дипломирани филолог за југословенску и општу књи-
жевност, професор југословенске књижевности са страним 
језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 
професор српског језика и књижевности у одељењима за 
националне мањине, професор српског језика и српске 
књижевности, дипломирани компаратиста, мастер фило-
лог (студијски програми: српски језик и књижевност, срп-
ска књижевност и језик, српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, српски језик, српска књижевност, 
српска филологија (српски језик и лингвистика), српска 
књижевност и језик са компаратистиком), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програми: српски језик и 
књижевност, српска књижевност и језик, српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, српски језик, српска 
књижевност, српска филологија (српски језик и лингвисти-
ка), српска филологија (српски језик и књижевност), фило-
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логија, модули: српски језик и српски језик и компаративна 
књижевност, компаративна књижевност са теоријом књи-
жевности), професор српскохрватског језика и књижев-
ности, мастер филолог из области филолошких наука, про-
фесор југословенске књижевности и српског језика, мастер 
професор предметне натсве (претходно завршене студије 
првог степена из научне односно стручне области за одго-
варајући предмет).

Наставник француског језика
са 44,44% радног времена, на одређено 

време до повратка на рад одсутне 
запослене

УСЛОВИ: професор односно дипломирани филолог за 
француски језик и књижевност, мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил француски језик), 
мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет/профил француски језик), мастер 
професор језика и књижевности (студијаки програм језик, 
књижевност и култура), мастер професор предметне наста-
ве (претходно завршене студије првог степена из научне 
односто стручне области за одговарајући предмет).

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка на рад 

одсутне запослене
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор разредне наставе, професор педагогије 
са претходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учи-
тељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне култу-
ре за основну школу.

Помоћно-техничко особље - чистачица
на одређено време до повратка на рад 

одсутне запослене

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава све услове за пријем 
у радни однос из чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи. У поступку одлучивања о избору кандидата врши 
се претходна провера психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. На психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима упућују се 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 
позивају се на разговор. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
Уз одштампани пријавни формулар кандидати обавез-
но подносе: доказ о одговарајућем образовању - оверена 
фотокопија дипломе одговарајућег степена и врсте образо-
вања (лица са звањем мастер достављају и диплому основ-
них академских студија), доказ да лице 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 примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, уверење о држављанству - на старије од 6 
месеци, извод из матичне књиге рођених издат на пропи-
саном обрасцу са холограмом, за кандидате који конкуришу 
наставника хемије, наставника биологије и наставника срп-
ског језика који нису стекли образовање на српском језику 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, биографију. Фото-
копије докумената морају бити оверене. Доказ да кандидат 
има одговарајућу психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима - лекарско уверење под-
носи 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 био-
графијом и конкурсом траженим доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити лично или поштом на наведену 
адресу са назнаком “за конкурс за радни однос”. Доставље-
ни подаци обрађиваће се у складу са Законом о заштити 
података о личности у сврху обраде података у конкурсном 
поступку.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-666

Конкурс објављен 09.09.2020. године у публика-
цији “Послови” поништава се за једног асистента 
за ужу научну област Општа лингвистика, пред-
мет Општа лингвистика и једног асистента за ужу 
научну област Српска књижевност, предмет Српска 
књижевност 20. века. У осталом делу текст конкур-
са остаје непромењен.

ОШ „АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ“
11194 Рушањ, Школска 7

тел. 011/800-406

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2020/2021. године, 
до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла педагош-
ког асистента може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: средње образовање; да поседује психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство 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. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: 1) попуњени пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства, са одштампаним 
пријавним формуларом. 2) доказ о држављанству Републи-
ке Србије (уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених); 3) оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; 4) доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уверење о 
здравственом стању прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Комисија утврђује испуњеност услова за пријем у 
радни однос из члана 139Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом у уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандида-
тима у просторији школе, с тим да ће кандидати бити оба-
вешетени о датуму и времену разговора преко телефона 
или адресе који су навели у пријави и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве треба послати на адре-
су: Школска 7, Београд-Рушањ, са назнаком „За конкурс“, 
у затвореној коверити или непосредно у секретаријату 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона 011/8000-406.

ОШ „КАРАЂОРЂЕ“
11251 Остружница, Вука Караџића 11

тел. 011/8070-113
e-mail: skolakaradjordje@gmail.com

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 122, 139 и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/20), 1) да има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања за наставника те врсте школе и подручја 
рада, за педагога и психолога и то: (1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије 

другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука, при чему мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2) да има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника; 3) да има обуку и положен испит за 
директора школе; 4) да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 5) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 6) да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7) да има 
држављанство Републике Србије; 8) да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образо¬вањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, за директо-
ра школе може бити изабрано и лице које, уз испуњеност 
осталих горе наведених услова, има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3 истог закона за наставника те 
врсте школе, тј. високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање десет година 
рада на пословима образовања и васпитања у установи, 
након стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: 1) оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; 2) оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника); 3) оверену фотокопију уверења о положеном испи-
ту за директора установе (пријава која не садржи уве-
рење о положеном испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за директора 
школе); 4) оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); 5) оригинал или оверена фотокопија уверења да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родосрнављење, за примање и давање мита, за 
кривична дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја, против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); 
6) оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога за дела из члана 139 став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци); 7) оригинал или оверену фотоко-
пију уверења да лице није правоснажно осуђено за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности (не старије од 
6 месеци); 8) оригинал или оверена фотокопија потврде 
о радном искуству, најмање осам година рада у области 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања, која мора да садржи податак о радном стажу 
и пословима које је лице обављало, коју издаје установа 
у којој кандидат ради, ако кандидат није у радном односу, 
потврду издаје установа у којој је кандидат стекао радно 
искуство у области образовања и васпитања; 9) доказ о 
знању српског језика, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику-оригинал или оверену 
фотокопију; 10) оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о физичкој, психичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) не ста-
рије од 6 месеци- прибавља се пре закључивања уговора 
о раду; 11) доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника) ориги-
нал или оверену фотокопију, односно доказ да није вршен 
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стручно-педагошки надзор у раду кандидата уколико 
истог није било - оригинал или оверену фотокопију; 12) 
резултате стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања (достављају само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора устано-
ве) - оригинал или оверену фотокопију; у случају да за 
време обављања дужности директора није вршен струч-
но педагошки надзор установе и оцена спољашњег вред-
новања доставити доказ о томе - оригинал или оверену 
фотокопију; 13) радну биографију са кратким прегледом 
кретања у служби; 14) доказе о својим стручним и орга-
низационим способностима (необавезно). Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова слати у затвореној коверти на 
адресу школе: ОШ „Карађорђе”, Вука Караџића 11, 11251 
Остружница, са назнаком „Конкурс за избор директора 
школе” или предати лично на наведеној адреси, у секре-
таријату школе, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 
часова. Сва обавештења се могу добити у секретаријату 
школе на телефон: 011/8071-264.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“НОВИ БЕОГРАД”

11070 Нови Београд
Омладинских бригада 25

Наставник машинске групе предмета
на одређено време ради замене 

наставника именованог за директора 
школе у првом мандату

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Машинство и обрада метала 
стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет односно групе предмета или из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне односно стручне области или области педагошких 
наука са претходно завршеним студијама првог степе-
на из научне односно стручне области за одговарајући 
предмет односно групу предмета или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године.

Чистачица - спремачица
на одређено време ради замене 

запослене која је на породиљском 
одсуству

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
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 обира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски језик. Уз 
пријавни формулар који се преузима са интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја кандидати достављају биографију, извод из матичне 
књиге рођених, фотокопију дипломе о завршеном одго-
варајућем образовању, уверење о неосуђиваности изда-
то од стране МУП Србије и уверење о држављанству. 
Фотокопије докумената морају бити оверене. Оригинали 
уверења не смеју бити старији од 6 месеци. Доказ да кан-
дидат има одговарајућу психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА 
ШКОЛА

Обреновац, Милоша Обреновића 90
тел. 011/8721-375, факс: 011/8721-532

Наставник предметне наставе 
математике

са 70% радног времена

Наставник предметне наставе историје
са 90% радног времена

Наставник предметне наставе физичког 
васпитања

са 75% радног времена

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

Магационер
УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована 
решењем директора школе. А) За радна места: наставник 
математике, наставник историје, наставник физичког вас-
питања и стручни сарадник- педагог - поред услова про-
писаних чланом 24 ст. 1 Закона о раду (“Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) треба да испуњава 
прописане услове о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама (“Службени гласник Репу-
блике Србије - Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - 13/2016-II, 2/2017- I, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019 и 
2/20). Б) Магационер- треба да испуњава услове из члана 
139 и члана 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-
др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилника Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова и радних задатака 
Пољопривредно-хемијске школе и то: средње образовање 
(3. степен стручне спреме пољопривредне, електро или 
машинске струке), изузетно основно образовање и радно 
искуство на тим пословима стечено до дана ступања на 
снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и 
другим организацијама у јавном сектору (“Службени глас-
ник РС, број 81/17, 6/18, 43/18). Члан 139 Закона о основа-
ма 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: 1. има одговарајуће образовање 2. има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима 3. није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за за које није, у 
складу са Законом утврђено дискриминаторно понашање, 
4. има држављанство Републике Србије, 5. зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви из става 1 члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1. тачка 1), 3) -5) овог члана саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Чланом 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања прописано је да наставник, васпитач и струч-
ни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке струковне студије) и то: (1) степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог чла-
на мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Уз пријавни формулар на конкурс 
доставити: оригинал/оверену фотокопију дипломе о стече-

ном образовању/ уверења за кандидате којима диплома 
још није издата, оригинал/оверену фотокопију уверења о 
држављанству не старије од 6 месеци од дана објављи-
вања конкурса. Оригинал/оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (са холограмом), оригинал/овере-
ну фотокопију уверења да кандидат није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за за које није, у складу са Законом утврђено дис-
криминаторно понашање - не старије од 6 месеци од дана 
објављивања конкурса (уверење из МУП-а), оригинал/ове-
рену фотокопију доказа о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад подноси само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на српском јези-
ку. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат прибавља 
пре закључења уговора о раду. Конкурс за избор ће бити 
објављен у часопису “Послови” при Националној служби 
за запошљавање. Пријавни формулар са потребном доку-
ментацијом кандидати достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа, на адресу: Пољопривредно-хемијска 
школа, Милоша Обреновића 90, 11500 Обреновац, са наз-
наком: “За конкурсну комисију - не отварај”. Пријава треба 
да буде разумљива и да садржи: тачно назначено радно 
место за које се конкурише, име и презиме, адресу, кон-
такт телефон, е маил адресу (уколико је кандидат поседује) 
и својеручни потпис подносиоца пријаве. Кандидати који 
конкуришу на више радних места подносе појединачне 
пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима 
наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране 
директора школе у року од 8 дана од дана истека за пријем 
пријава. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања у року од осам дана. Након пријема резултата психо-
лошке процене, конкурсна комисија у року од осам дана 
сачињава листу кандидата који испуњавају све услове за 
рад на радним местима, са којима обавља разговор, и у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима доноси решење о избору кандидата. Кандидати 
ће о датуму и времену разговора бити обавештени путем 
телефона или електронске поште. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Додатне 
информације у вези са конкурсом могу се добити на теле-
фон: 011/8721-375.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„БРАЋА СТЕМЕНКОВИЋ”

11000 Београд, Митрополита Петра 8
тел. 011/2763-040

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

године, до 31.08.2021. године, у Управи 
школе у Митрополита Петра 8, школској 

згради у Војводе Миленка 33 и на 
пунктовима

УСЛОВИ: 1) да лице има одговарајуће образовање; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик. Услови из става 1. овог члана доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из тачка 1), 3) -5) овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Додат-
но: сертификат о завршеној обуци за андрагошког асистен-
та (уводни модул).

ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова: пријавни форму-
лар са интернет странице сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, потписана биографија канди-
дата, оригинал/оверена копија дипломе, оригинал/оверена 
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копија уверења о држављанству, оригинал/оверена копија 
уверења о неосуђиваности, извод из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова. Трајање радног одно-
са: одређено време до 31.08.2021. године. Лице задужено 
за давање обавештења о јавном конкурсу: секретар шко-
ле. Адреса на коју се подносе пријаве: Митрополита Петра 
8. 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 способности 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. 
Потребну документацију послати поштом или доставити 
на адресу школе у Митрополита Петра 8. Контакт телефон 
00/2763-040. Рок за подношење пријаве је осам дана од 
дана објављивања огласа у билтену НСЗ „Послови” огласи.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ”
11060 Београд - Вишњичка бања, Романа Ролана 67

тел. 011/2780-772

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове 
прописане члановима 139, 140 и чланом 122 став 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и 
то: да има одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, за педагога или психолога, и то за рад у 
школи оне врсте и подручја рада којој припрада школа; на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (б) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. Потребно 
је да кандидат: има дозволу за рад (лиценцу) за настав-
ника, и/или стручног сарадника, односно положен стручни 
испит; има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; има најмање осам година рада 
у установи, на пословима образовања и васпитања, после 
стеченог одговарајућег образовања, има обуку и положен 
испит за директора (изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност), није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да није правноснажно осуђиван за прив-
редни преступ; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да подне-
се следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању (оверену код 
нотара); оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу за наставника односно стручног сарадника (оверену код 
нотара); доказ да има најмање осам година рада у установи 
у области образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; оргинал доказ или оверену фото-
копију о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); доказ о знању српског језика (кандидати који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику не под-
носе овај доказ); доказ да има обављену обуку и положен 
испит за директора (уколико је кандидат поседује); доказ да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месеци); доказ 

да није правноснажно осуђиван за привредни преступ (не 
старији од 6 месеци); доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања (доказ подносе само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај 
просветног саветника (доказ подносе кандидати који посе-
дују извештај); лекарско уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима (не старије од 6 месеци); радну биографију. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) кан-
дидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. 
Решење о именовању директора доноси надлежни минис-
тар у року од 30 дана од дана пријема документације, о 
чему школа обавештава лица која су се пријавила на кон-
курс. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаву са доказима о испуње-
ности услова доставити са назнаком: „Пријава на конкурс 
за директора школе” препорученом поштом или лично 
секретару школе, у времену од 8.00 до 15.00 часова, на 
адресу: ОШ „Милена Павловић Барили”, Романа Ролана 67, 
11060 Београд - Вишњичка Бања. Ближа обавештења могу 
се добити на 011/2780-772 код секретара школе. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ”
11060 Београд - Вишњичка бања, Романа Ролана 67

тел. 011/2780-772

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено 

време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос прописани су чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и 
чланом 34. Правилником о организацији послова и систе-
матизацији радних места у ОШ„ Милена Павловић Барили” 
(дел.бр. 465 од 21.02.2018. године).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: попуњен 
пријавни формулар који се може наћи на званичној стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
кратке биографске податке; доказ о стручној спреми (ове-
рена копија дипломе); уверење о неосуђиваности издато 
од МУП-а; уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених. Доказ који се односи 
на психичку, физичку и здравствену способност за рад под-
носи се приликом пријема у радни однос. Пријаве се подно-
се на адресу установе, а ближе информације се могу доби-
ти на број телефона: 011/2780-772. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ”

11210 Београд - Котеж, Милана Зечара 2
тел. 011/2712-982

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може бити изабран кандидат 
који испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020) и услове предвиђене Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања и васпитања 
(„Сл.гласник РС” број 108/15) и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе, за педагога 
или психолога школе стечено; на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, с тим да сту-
дије првог степена морају бити 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; да има дозволу за рад (лиценцу) за 
наставника и стручног сарадника, односно положен стручни 
испит; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да има најмање осам годи-
на рада у установи, на пословима образовања и васпитања, 
после стеченог одговарајућег образовања, да има обуку и 

положен испит за директора (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност), да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да није покренут кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора; да није осуђиван због привредних 
преступа, нити му је изречена правоснажна судска мера 
забране обављања делатности; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уколико се на конкурс не пријави ни 
један кандидат са одговарујућим образовањем из члана 140, 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за директора школе може бити изабрано и лице које, 
уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, тј. виско 
образовање стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од 3 године или више 
образовање за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање десет година 
рада на пословима образовања и васпитања у установи, 
после стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује на радно место 
директора школе попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и одштампани пријавни формулар 
прилаже уз следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за настав-
ника или стручног сарадника; лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци); доказ да има најмање 
осам година рада у установи у области образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених; доказ о знању српског језика (кандидати који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику не под-
носе овај доказ); доказ да има обављену обуку и положен 
испит за директора (уколико је кандидат поседује); уверење 
из казнене евиденције у складу са чланом 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (уве-
рење МУП-а не старије од 6 месеци); уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужни-
ца или донето решење о одређивању притвора (не старије 
од 6 месеци); уверење Привредног суда да кандидат није 
осуђиван због привредних преступа, нити му је изречена 
правоснажна судска мера забране обављања делатности 
(не старије од 6 месеци); доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(доказ подносе само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата - извештај просветног 
саветника (доказ подносе кандидати који поседују извештај); 
радну биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе. Пријава на 
конкурс са доказима подноси се препорученом пошиљком 
са повратницом или лично на адресу: Основна школа „Васа 
Пелагић”, Милана Зечара 2, 11210 Београд, у затвореној 
коверти са назнаком „Конкурс за избор директора школе”. 
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Достављена документација се 
неће враћати кандидату. Све информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе на број телефона 011/2712-
982, радним данима од 10 до 12 часова.

ОШ “ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”
11000 Београд, Милана Ракића 41

Педагог школе
са 50% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2020/2021. 

године
УСЛОВИ: VII степен, диплома завршених мастер студија; 
уверење о држављанству Републике Србије. Тражена 
документа уз пријавни формулар достављати лично или 
поштом на адресу школе: ОШ „Вељко Дугошевић”, Милана 
Ракића 41, 11000 Београд. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

Наука и образовање
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“НЕВЕН”

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

e-mail: vrticneven2@kladovo.net

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, 
односно стручну спрему - IV степен стручне спреме, средња 
медицинска школа - васпитачки смер; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против против полне слободе, правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да 
уз пријавни формулар (налази се на интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја) на 
конкурс поднесу следећа документа: радну биографију 
(CV), диплому (оригинал или оверену фотокопију), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију), уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију), доказ о познавању српског језика (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику), уверење надлежне полицијске управе о неосуђи-
ваности за кривична дела под тачком 3 услова конкурса. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу 
се поднети лично или поштом на адресу: ПУ “Невен”, 19320 
Кладово, 22. септембра 54, са назнаком “За конкурс“. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Ближа обавештења могу се добити на телефон: 
019/801-706.

ГЊИЛАНЕ

ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
38260 Косовска Каменица, Цара Лазара 109

Педагоши асистент
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве:1) имају одговарајуће образовање и то: минимум 
средње образовање и сертификат Министарства просвете 
о савладаној уводној обуци за педагошког асистента; 2) 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
4) имају држављанство Републике Србије, 5) знају српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из алинеје 1, 3, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из алинеје 2 пре закључења уговора 
о раду. Конкурс траје 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
можете слати на адресу: Основна школа “Десанка Макси-
мовић”, 38260 Косовска Каменица, Цара Лазара 109, са наз-
наком “Поводом конкурса за педагошког асистента” или их 
предати лично у просторијама управе школе. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

38260 Косовска Каменица, Цара Лазара 109

Оглас објављен у публикацији „Послови” број 892-
893 од 29.07.2020. године, за педагошког асистен-
та, поништава се у целости.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАТКО МИТРОВИЋ”

32000 Чачак, Светогорска 44

Референт рачуноводствено-
финансијских послова

на одређено време
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају и остале услове 
предвиђене Законом о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гл. РС” 88/17), а то су: да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом, 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 139 став 1. тачка3. ЗОСОВ, да имају 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
доставити: извод из књиге рођених, уверење о држављан-
ству, доказ да се против кандидата не води истрага нити да 
је подигнута оптужница и да се не води кривични посту-
пак пред судом (све то не старије од 6 месеци), оверена 
фотокопија дипломе и кратка биографија. Пријаву попуни-
ти на формулару за пријаву на конкурс која се налази на 
интернет страници Министарства. Пријаве слати на адресу: 
ОШ „Ратко Митровић”, 32000 Чачак, Светогорска 44. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

32300 Горњи Милановац, Бошка Бухе 17
тел. 032/720-510

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник

са 50% радног времена
УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће 
образовање, и то: одговарајуће средње образовање еко-
номске струке и радно искуство на тим пословима стечено 
до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у 
јавним службама и другим организацијама у јавном сектору 
и Правилником о организацији и систематизацији послова 
у ОШ „Свети Сава” Горњи Милановац; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик. Докази о испуњености усло-
ва који се достављају уз пријавни формулар: 1. оригинал 
или оверена копија дипломе о одговарајућем образовању; 
2. потврду да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
издат по објављивању конкурса; 3. уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 4. доказ 
о знању језика доставља само онај кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском језику. Услов 
под бројем 2, да запослени поседује психичку способност 
за рад проверава се тако што се кандидати који буду иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују на психолошку 
процену способности за рад коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Изабрани кандидат је у обавези 
да лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад, достави пре закључења уговора 
о раду. Уз пријавни формулар и документацију кандида-
ти достављају и кратку биографију са контакт подацима 
(ЈМБГ, адреса, телефон). Кандидати су дужни да попуне 
пријавни формулар (навести радно место на које се кон-
курише) који се може наћи на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(htp://www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар и потребну 
документацију треба послати на адресу школе: ОШ „Свети 
Сава“, Бошка Бухе 17, 32300 Горњи Милановац или преда-
ти лично у секретаријату школе, радним даном од 8.00 до 

14 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. Фотокопије докумената која нису оверене од 
надлежног органа неће се узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
„22. ДЕЦЕМБАР”

32215 Доња Трепча
тел. 032/824-251

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора треба да испуњава услове 
прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником 
о ближим условима за избор директора установе образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 108/15), и 
то: да поседује одговарајуће високо образовање из члана 
140 став 1 тачка 1) и 2) и став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: 1. студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2. студије другог степе-
на из научне, односно стручне области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3) лице 
из става 1 тачка 1) подтачка 2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне области, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета (да испуњава услове за наставника ове школе, 
педагога или психолога); да има дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника (лиценцу или струч-
ни испит); да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да је кандидат прошао обуку 
и положио испит за директора установе; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања и чл. 7 
Правилника о ближим условима за избор директора уста-
нове образовања и васпитања и непостојање дискримина-
торног понашања, утврђеног у складу са законом; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установе образовања и васпитања прописано је да 
кандидат за директора не може да буде лице које је прав-
носнажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; да предност за избор директора има кандидат 
који је стекао нека од звања према прописима из образо-
вања; да кандидат за директора не може да оствари пред-
ност приликом избора ако је у току избора утврђено да 
је против њега покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужни-
це којој није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре доношења оптужног пред-
лога за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита и друга кривична дела против службе-
не дужности, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом. Правилником је такође прописано да предност 
за избор директора има кандидат који је стекао неко од 
звања према прописима из области образовања (канди-
дат који је стекао нека од звања у процесу напредовања 
у току рада може да прилажи и доказ о томе, овај доказ 
није обавезан). Комисија за избор директора цениће и 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника), ако га поседује, 
као и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања, ако је канди-
дат претходно обављао дужност директора установе. Уз 
одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са зва-
ничног сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидат треба да приложи: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; оригинал или оверену фотокопију потврде о рад-
ном искуству у области образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања (не старију од 6 месе-
ци); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из 
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матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење полицијске управе да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); уверење Привредног суда да није правнос-
нажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
30 дана); уверење Основног суда да против кандидата у 
току избора није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога 
- за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита и друга кривична дела против службене дуж-
ности, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом 
без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал или 
оверена фотокопија, издато након објављивања конкурса); 
доказ о знању српског језика достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) уколико је над-
зор вршен, а уколико се на конкурс пријави кандидат који је 
претходно обављао дужност директора установе, дужан је 
да достави резултате стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (оригинал или оверену 
фотокопију извештаја); биографију са кратким прегледом 
кретања у служби, са предлогом програма рада директо-
ра школе (необавезно), друге доказе о својим стручним и 
организационим способностима (необавезно). Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидат који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност. Директора школе именује министар 
на период од четири године. Поступак за избор директо-
ра спроводи комисија за избор директора, именована од 
стране Школског одбора. Рок за за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава на 
конкурс, са потребном документацијом подноси се школи 
поштом, препорученом пошиљком, у затвореној коверти, 
на адресу: ОШ „22. децембар”, 32215 Доња Трепча, са наз-
наком: „Конкурс за директора школе” или се предаје лично, 
код секретара школе, радним даном од 8 до 12 часова. Бли-
же информације о конкурсу се могу добити код секретара 
школе и преко тел. 032/824-251, радним даном од 8 до 12 
часова.

ЈАГОДИНА

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 
35254 Поповац

тел. 035/541-040

Наставник српског језика и књижевности
са 27,78% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020): да има одговарајуће образовање, у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама (“Службени гласник 
РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 
2/2017-II и 13/2018); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 

утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; обавезно је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина 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. У складу са 
чланом 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом 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 
одговарајуће образовање није стечено на том језику); уве-
рење о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (доставља се пре 
закључења уговора о раду); доказ о неосуђиваности за 
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 (уверење поли-
цијске управе са изводом из казнене евиденције издатог 
од стране МУП-а РС); кратку биографију. Сва документа се 
прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Избор 
се врши у складу са Законом о основама система образо-
вања и васпитања, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним формуларом достављају установи. Кандида-
ти који уђу у ужи избор биће позвани на разговор и посла-
ти на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. 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 препорученом поштом или доста-
вити лично у секретаријат школе, у затвореној коверти, са 
назнаком: „За конкурсну комисију” на адресу: ОШ “Бранко 
Радичевић”, 35254 Поповац. Телефон за контакт: 035/541-
040.

ГИМНАЗИЈА
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб

тел. 035/568-294

Наставник предметне наставе - српски 
језик и књижевност

са 83% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 
и 6/2020) и то: да је стекао високо образовање 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, однсоно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
тачке 1) подтачка (2) одељка “услови”мора да има заврше-
не студије првог степена из научне односно стручне области 
за одговарајуће предмете односно групу предмета. Да кан-
дидат има степен и врсту образовања у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, број 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019 и 14/2020) и то: професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и 
југословенску књижевност; професор, односно дипломира-
ни филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и општу књижевност; професор срп-
скохрватског језика са јужнословенским језицима; профе-
сор југословенске књижевности и српског језика; професор 
југословенске књижевности са страним језиком; професор 
српског језика и књижевности; професор српске књижев-
ности и језика; професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижев-
ност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик 
и књижевност; дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима; мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик 
и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност 
и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу; Српска филологија; српски језик и лингвистика; Срп-
ска филологија: српски језик и књижевност; Филологија, 

модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књи-
жевност; Компаративана књижевност са теоријом књижев-
ности); мастер филолог (студијски програми: Српски језик; 
Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска 
књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвис-
тика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и 
компаративна књижевност); мастер професор предметне 
наставе; мастер професор књижевности и језика (србис-
та). Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска 
књижевност и језик; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са компаратистиком; Српска филоло-
гија; српски језик и књижевност; Србистика. Пријавни фор-
мулар Министарства у складу са чланом 154 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Услови у скла-
ду са чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020): 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја); 2. кратку биогра-
фију; 3. оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми или уверење о стеченом високом образовању (кан-
дидат који има високо образовање стечено на студијама 
другог степена доставља оверену копију дипломе другог 
степена и оверену копију дипломе основних академских, 
односно струковних студија са основних и са мастер сту-
дија); 4. уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију); 5. уверење из казнене евиденције МУП-а да 
лице није осуђивано; 6. доказ о знању српског језика (дос-
тавља се уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику), 7. 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” Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Пријавни формулар са 
документацијом слати препорученом поштом или достави-
ти лично у секретаријат школе, у затвореној коверти, са 
назнаком: ”За конкурсну комисију”, на адресу: Гимназија, 
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб.

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 складу са чланом 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20), и то: 
1) да је стекао високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степе-
на 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 годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2) 
одељка „Услови” мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне односно стручне области за одговарајуће 
предмете, односно групу предмета; да има степен и врсту 

Наука и образовање
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образовања 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, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту), 
кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми или уверење о стеченом високом обра-
зовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности, 
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду), доказ о знању 
српског језика (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику). Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни 
формулар са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе, у затвореној 
коверти, са назнаком: „За конкурсну комисију” на адресу: 
ОШ „Ђура Јакшић“, 35250 Параћин.

ОШ “РАДА МИЉКОВИЋ”
35000 Јагодина, Кнеза Лазара бб

тел. 035/244-452

Педагошки асистент
на одређено време, за школску 
2020/2021. годину, односно до 

31.08.2021. године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане законом о раду као и посебне услове прописане чла-
новима 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. 
Закон 10/19 и 6/20). Кандидат треба да има: одговарајуће 
образовање IV степен стручне спреме и уводну обуку пре-
ма Правилнику о педагошком асистенту и андрагошки асис-
тент (“Службени гласник РС”, бр. 87/19), да има психичку, 
физичку 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 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање (члан 139 став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и васпитања); да 
је држављанин Републике Србије, да зна језик на ком се 
остварује образовно васпитни рад - српски; да зна ромски 
језик.

ОСТАЛО: За наведено радно место кандидат уз пријавни 
формулар преузет са сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја треба да достави: уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених (са холограмом) оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе или уверење о 
стеченом одговарајућем образовању (за радно место педа-
гошког асистента и сертификат о завршеном уводном моде-
лу (обуци) за педагошког асистента) оригинал или оверену 
фотокопију и оверену фотокопију уверења о познавању 
ромског језика доказ надлежне полицијске управе да није 
осуђиван правноснажном пресудопм 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 

дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 6 
месеци, доказ о знању српског језика на којем се остварује 
образовно васпитни рад у Школи (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на језику на коме се ост-
варује образовно васпитни рад у Школи) радну биогра-
фију (осим за лица која први пут заснивају радни однос. 
лекарско уверење, да има психичку физичку и здравствену 
способнсот за рад са ученицима доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености 
услова достављају се у оригиналу или овереној фотоко-
пији не старијој од 6 месеци. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидта 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 ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни одос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са ученицима и обавља разговор са кандидатима са лис-
те. Комисија доноси решење о избору кандидата у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кандидтима.рок 
за подношење пријава на конкурс је осам дана од дана 
објављеног конкурса. Пријаве слати нагоренаведену адре-
су са назнаком “За конкурс” или предати лично. У пријаву 
обавезно назначити на које радно место се конкуририше. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, путем телефона: 035/244-452. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Конкурс објавити у огласним новинама “Послови”,.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101

тел. 035/8221-492

Наставник предметне наставе машинске 
групе предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр, 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017, одлука УС, 113/17 и 
95/2018, аутентично тумачење), као и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр, 88/2017, 
27/2018, др. Закон. 10/19 и 6/20), односно да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада машинство и обрада метала (“Службени гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 5/2015, 16/2015, 16/2015, 19/2015, 
11/2016, 2/2017, и 13/2018) и то: 1) дипломирани машински 
инжењер; 2) дипломирани инжењер машинства; 3) профе-
сор машинства; 4) мастер инжењер машинства са претход-
но завршеним студијама првог степена- основне академ-
ске студије; 5) дипломирани инжењер за развој машинске 
струке. Кандидат мора да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван 
првноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летно лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правм, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи и то: уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (са 
холограмом) оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме или уверење о стеченом одговарајућем образовању, 
доказ надлежне полиције управе да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречна 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита за кривично дело из груе кривичних дела 
против полне слободе против правног саобраћаја и против 

човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, не старије од 6 месеци; доказ о знању српског јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на језику на коме се остварује образовно васпитни рад у 
школи); радну биографију (пожељно доставити). Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Докази о испуњености услова 
достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Комисија утврђује испуњеност 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 про-
цену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни оснод 
у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима и обавља раз-
говор са кандидатима 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. Прија-
ве слати нагоренаведену адресу са назнаком “За конкурс” 
или донети лично у канцеларију секретара школе, радним 
данима до 14 часова. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, путем телефона: 035/8221-
492. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Конкурс објавити у публикацији “Послови”.

КИКИНДА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
КАЊИЖА

24420 Кањижа, Николе Тесле 2
тел. 062/782-155

Наставник клавира
по један извршилац у Кањижи, Хоргошу 

и Кањижи и Трешњевцу и Кањижи
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани музи-
чар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар пијаниста; 
академски музичар пијаниста; мастер музички уметник, 
професионални статус - клавириста.

Наставник виолине
на мађарском наставном језику, у 

Кањижи, Хоргошу и Малим Пијацама
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани музи-
чар, усмерење виолиниста; дипломирани музичар - вио-
линиста; академски музичар виолиниста; мастер музички 
уметник, професионални статус - виолиниста.

ОСТАЛО: Кандидат треба да: 1) има одговарајуће образо-
вање; 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 без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад - мађарски језик. Пожељно је да кандидат поседу-
је возачку дозволу Б категорије, пошто се настава одвија 
у различитим насељима општине. Докази о испуњавању 
услова: 1) пријавни формулар са интернет сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 2) потписана 
биографија кандидата, 3) оверена фотокопија дипломе, 4) 
оригинал/оверена фотокопија уверења о држављанству, 
5) оригинал/оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених, 6) уверење о неосуђиваности, 7) доказ о позна-
вању језика на коме се изводи образовно васпитни рад - 
оверена сведочанства о завршеном средњем образовању 
на мађарском језику или уверење о положеном испиту из 
мађарског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе, 8) фотокопија возачке дозволе. Конкурс за 
пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о 
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раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способност за рад са децом и ученицима. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе на горенаве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве на конкурс се неће узети у разматрање, 
као и фотокопије докумената које нису оверене од стране 
јавног бележника. Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Ђенђи Каткич, секретар школе 062/782-155. 

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СЕНЋАНСКA ГИМНАЗИЈA

24400 Кикинда, Главни трг 12
тел. 024/811-751

Оглас објављен 09.09.2020. године у публикацији 
“Послови”, поништава се за радно место: секретар 
школе.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб 

тел. 028/498-298

Ванредни професор за ужу научну 
област Хирургија

Ванредни професор за ужу научну 
област Неурологија

Ванредни професор за ужу 
научну област Орална медицина и 

пародонтологија

Ванредни професор за ужу научну 
област Максилофацијална хирургија

Ванредни професор за ужу научну 
област Интерна медицина

Доцент за ужу научну област Интерна 
медицина

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Хирургија

2 извршиоца

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Физикална медицина и 

рехабилитација

Асистент за ужу научну област 
Превентивна и дечија стоматологија

Асистент за ужу научну област Интерна 
медицина

УСЛОВИ за избор наставника:

а) У звање ванредног професора може бити бира-
но лице које испуњава следеће услове: ОБАВЕЗНИ 
УСЛОВИ: 1. испуњени услови за избор у звање доцента; 2. 
позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 
током целокупног претходног изборног периода; 3. обавез-
но педагошко искуство на универзитету у трајању од нај-
мање три године; 4. објављена два рада из научне области 
за коју се бира, у периоду од избора у звање доцента, у 
часописима категорија М21, М22 или М23; 5. оригинално 
стручно остварење, руковођење или учешћем у пројекту; 
6. одобрен уџбеник, монографија, практикум или збир-
ка задатака од стране наставно-научног већа факултета 
(све са ИСБН бројем) за ужу научну област за коју се бира. 
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање мора да 
испуни најмање два изборна елемента предвиђена члано-
вима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и образложени 
у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним 
кандидатима за избор у звање наставника.

б) У звање доцента може бити бирано лице које 
испуњава следеће услове: ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ, лице 
које је претходне степене студија завршило са просеч-
ном оценом најмање осам (8,00) односно које има нај-
мање три године педагошког искуства на универзитету и 
има научни назив доктора наука и има научне (стручне) 
радове објављене у научним часописима или зборницама 
са рецензијама, позитивна оцена педагошког рада у сту-
дентским анкетама током целокупног претходног изборног 

периода; обавезно педагошко искуство на универзитету у 
трајању од најмање три године; објављен један рад из нау-
чне области за коју се бира у часопису категорије М21, М22 
или М23. ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање 
мора да испуни најмање два изборна елемента пред-
виђена члановима 5, 6 и 7, који морају да буду наведени 
и образложени у реферату комисије за писање извештаја 
о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника.

ц) У звање асистента са докторатом може бити 
бирано лице које испуњава следеће услове: ОБА-
ВЕЗНИ УСЛОВИ: за асистента са докторатом на факултету 
може бити изабрано лице које испуњава услове прописане 
Законом о високом образовању, Статута факултета и овим 
Правилником и то: ако је стекло научни назив доктора 
медицинских наука; ако је интегрисане академске студије 
завршио/ла са просечном оценом најмање осам (8,00); 
ако има смисао и способност за наставни рад. ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ: смисао и способност за наставни рад асистента 
са докторатом на претклиничким предметима Факултета 
утврђује се на основу: већег броја објављених научних 
радова у домаћим и иностраним часописима; већег броја 
стручних радова на домаћим или међународним скупови-
ма. Смисао и способност за наставни рад асистента са док-
торатом на клиничким предметима Факултета утврђује се 
на основу: веће оцене на специјалистичком испиту; већег 
броја објављених научних радова у домаћим и иностраним 
часописима; већег броја стручних радова на домаћим и 
иностраним скуповима. 

д) У звање асистента може бити бирано лице које 
испуњава следеће услове: ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: за асис-
тента на факултету може бити изабрано лице које испуња-
ва услове прописане Законом о високом образовању, Ста-
тута факултета и овим Правилником и то: ако је студент 
докторских студија, ако је интегрисане академске студије 
завршио/ла са просечном оценом најмање осам (8,00); ако 
има одобрену докторску дисертацију; ако има смисао и спо-
собност за наставни рад. Под условима из става 1 тачка 2 
и 4 овог члана Факултет може се изабрати у звање асис-
тента магистра наука коме је одобрена докторска дисерта-
ција. ПОСЕБНИ УСЛОВИ: смисао и способност за наставни 
рад Асистента на предклиничким предметима факултет 
утврђује се на основу: веће просечне оцене из предмета 
уже научне области; већег броја објављених научних радо-
ва у домаћим и иностраним часописима; већег броја струч-
них радова на домаћим или међународним скуповима. Сми-
сао и способност за наставни рад асистента на клиничким 
предметима Факултета утврђује се на основу: веће просе-
чне оцене из предмета уже научне области; веће оцене на 
специјалистичком испиту; већег броја објављених научних 
радова у домаћим и иностраним часописима; већег броја 
стручних радова на домаћим или међународним скупови-
ма.

Посебни услови, оцена испуњености услова и поступак 
избора наставника и сарадника регулисани су Законом о 
високом образовању, Правилником о ближим условима 
за избор наставника Универзитета у Приштини - Косовска 
Митровица, Статутом и Правилником о условима, начину 
и поступку избора у звање сарадника Медицинског факул-
тета у Приштини - Косовска Митровица. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни доставити доказе о испуњености 
услова предвиђених конкурсом. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови“ и на сајту Факултета. Пријаве 
доставити на адресу: Медицински факултет у Приштини, 
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб или предајом 
архиви Факултета: 028/498-298.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ГРАЧАНИЦА
38205 Грачаница

Наставник здравствене неге
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 став 1 и став 2 чланом 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 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, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада здравства и социјална 
заштита (“Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 21/2015, 
11/2016, 13/2018, 5/2019 и 2/2020), да испуњава посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима, 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 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 при-
мање мита или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-

браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање, 4. да има држављанство Републике 
Србије, 5. да зна српски језик. Доказ о знању српског језика 
достављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику. Доказ о здравственој спо-
собности доставља кандидат који буде изабран, непосред-
но пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
и кратком биографијом достављају установи. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата који се упућује на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлжна служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступка. Докази о испуњености услова дос-
тављају се у оригиналу или овереној копији и не могу бити 
старији од 6 месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Пријаву на конкурс доставити лично или на адресу: Меди-
цинска школа Грачаница, 38205 Грачаница, контакт теле-
фон: 038/65-220.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 064/87-36-061

Педагошки асистент
на одређено време за радну 2020/2021. 

годину
УСЛОВИ: Послове педагошког асистента може обављати 
лице које има: 1) средње образовање; обуку за педагош-
ког асистента (завршен прописан програм обуке за рад са 
децом ромске националне мањине); психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом (доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом не 
старији од 6 месеци подноси се пре закључења уговора о 
раду); није осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18/, 10/19); држављанство Републике Србије; зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат прилаже: потпуну личну и радну био-
графију, са адресом и контакт телефоном - CV; оверену 
копију дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење да није 
осуђиван (уверење МУП-а); формулар за пријаву на кон-
курс. Кандидат попуњава формулар за пријаву на конкурс 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним формуларом доставља установи. 
Пријаву са наведеном документацијом доставити лично 
на адресу: Првослава Стојановића 10, локал 5 или путем 
поште на адресу: Предшколска установа „Нада Наумовић”, 
Саве Ковачевића 30, Крагујевац. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 
дана. Контакт тел. 064/8736-061, Милка Симић.

УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

„НАША МЛАДОСТ“
34220 Лапово, Михајла Пупина 2

тел. 034/850-096

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 122 став 3 и 4, чланом 139 и чланом 140 
став 1, 2 и 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о ближим 
условима за избор директора установа образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 108/2015), и то: да 
имају одговарајуће високо образовање за васпитача или 
стручног сарадника стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и најмање осам година 
рада у предшколској установи на пословима васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег образовања или 
за васпитача или стручног сарадника, стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године и најмање осам година рада у предшколској 

Наука и образовање
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установи на пословима васпитања и образовања након 
стеченог одговарајућег образовања или одговарајуће висо-
ко образовање за васпитача стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање и најмање десет година 
рада у предшколској установи на пословима васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег образовања; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да испуњавају услове прописане 
чланом 7 Правилника о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања и чланом 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања и то: да нису правноснажно осуђени за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита и друга кривична дела против службене 
дужности, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик на коме се остварује васпитно-образов-
ни рад; да имају дозволу за рад, лиценцу; да имају обу-
ку и положен испит за директора. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар објављен на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, који оба-
везно треба да садржи име и презиме, адресу, број телефо-
на и потпис кандидата, достављају установи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати су дужни да 
приложе следеће доказе: оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту (дозвола за рад), односно лиценцу, потврду о радном 
искуству, уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење 
издато од надлежног Привредног суда којим се доказује 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење 
односно извод из казнене евиденције издато од стране 
полицијске управе као доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита и друга кривична дела против службене 
дужности, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међунарадним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци), уверење надлежног суда да против канди-
дата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница, 
односно да није покренут кривични поступак (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), радну биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и програмом 
рада. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима, не старији од 
6 месеци, прилаже кандидат који буде изабран за директо-
ра пре ступање на дужност, односно пре закључења угово-
ра о раду. Доказ о познавању језика на коме се остварује 
васпитно-образовни рад кандидат доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику. 
Уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања. Кандидат који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност. Сва приложена доку-
ментација мора бити у оригиналу или фотокопији, односно 
преписи, који морају бити оверени у складу са Законом о 
оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени глас-
ник РС”, бр. 93/2014 и 22/2015). Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење 
пријава на конкурс за избор директора установе је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Пријава 
на конкурс се доставља у затвореној коверти, са назнаком 
„Конкурс за директора”, лично, радним даном од 7.00 до 
15.00 часова или препорученом поштом на адресу: Уста-
нова за децу предшколског узраста “Наша младост”, 34220 
Лапово, Михајла Пупина 2.

ОШ „ИЛИЈА ГАРАШАНИН“
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 7

тел. 034/6711-818

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика
за 55% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона 
о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тума-
чење), у радни однос може да буде примљено лице које 
испуњава и услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 
27/18, 10/2019): да има одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника за рад 
у основној школи („Сл. гл. РС” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 
15.08.2019. године): 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије); (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, 2) високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство РС; да зна 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (односи 
се на кандидате који образовање нису стекли на српском 
језику). Сви кандидати попуњавају пријемни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 

ОСТАЛО: Уз пријемни формулар (са званичне интернет 
странице), потребно је да кандидат достави школи: радну и 
личну биографију са адресом и контакт телефоном; дипло-
му 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 другог степена и овере-
ну копију дипломе основних академских студија; уверење 
да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кри-
вична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал или оверена 
фотокопија да није старије од 6 месеци) из МУП-а; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија да 
није старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них издат на прописаном обрасцу са холограмом (ориги-
нал или оверена фотокопија да није старије од 6 месеци); 
уколико диплома није издата на српском језику, потврду 
да зна српски језик, за лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе, 
односно доказ о положеном испиту из српског језика са 
методиком по програму одговарајуће висикошколске уста-
нове за радно место (оригинал или оверена фотокопија) - 
прилажу само кандидати за наставнике. 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 конкурс је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријав-
ни формулар и конкурсом тражене доказе о испуњавању 
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 КОНКУРСА
ОШ ”ДУШАН РАДОЊИЋ” БАЊА

34304 Горња Бања
тел. 034/6777-014

Конкурс објављен 22.07.2020. године у публика-
цији „Послови” број 891, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

34000 Крагујевац, Чегарска 3
тел. 034/335-464

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2020/2021. године
УСЛОВИ: стечено средње образовање, савладан програм 
обуке за оспособљавање педагошких асистента; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом доставља школи и то: доказ о одговарајућем обра-
зовању (оверен препис или оверена фотокопија дипломе о 
стеченом образовању), уколико кандидат није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику, у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (оригинал или ове-
рена фотокопија); доказ о завршеној обуци за педагошког 
асистента (оверен препис или оверена фотокопија), извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о држављанству не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење или 
потврда о неосуђиваности за горе наведена кривична дела 
и да није утврђено дискриминаторно понашање које издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци орги-
нал или оверена фотокопија); уверење о психичкој, физич-
кој 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 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 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима 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 докумен-
тацијом са назнаком “За конкурс за радно место педагош-
ки асистент” доставити на горенаведену адресу.Телефон за 
контакт је 034/335-464, а контакт особа је Слободан Рмуш, 
секретар школе.

КРУШЕВАЦ

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353
Наставник хемије

са 30% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са боловања, 

односно са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, 
у издвојеним одељењима школе у 

Злегињу и Доброљупцима
Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице 
са боловања, односно са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета, у издвојеним одељењима школе 
у Злегињу, Мрмошу, Доњем Ступњу, 

Трнавцима, Гаревини и Доњој Великој 
Врбници

Наука и образовање
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УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника хемије 
и наставника енглеског језика, може бити примљен канди-
дат који испуњава следеће услове: поседовање одгова-
рајућег образовања, у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима; извр-
шена психолошка процена способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дис-
криминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног 
у складу са законом. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству (уверење о држављанству, односно извод 
из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања. Пријаве треба послати на 
адресу: 37230 Александровац, Крушевачка 16. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и путем телефона: 037/3552-353.

ОШ “НАДА ПОПОВИЋ”
37000 Крушевац, Ломничке борбе 7

тел. 037/3547-610

1) Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запосленог одсутног дуже од 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона 
о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017) у радни однос може да буде 
примљено лице које испуњава и услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/20, као и Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова бр. 
2254 од 01.09.2020. године: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство РС; да зна српски језик (односи се на 
кандидате који образовање нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: сви кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Уз пријавни формулар (са званичне интернет 
странице), потребно је доставити школи: радну и личну 
биографију са адресом и контакт телефоном - CV; оверену 
фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне 
спреме (оверена фотокопија да није старија од 6 месеци); 
кандидат доставља оверену копију дипломе о стеченом 
образовању; 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 (ори-
гинал или оверена копија да није старије од 6 месеци) из 
МУП-а; уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија да није старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холо-
грамом (оригинал или оверена фотокопија, да није старије 
од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима - лекарско уве-
рење подноси се пре закључења уговора о раду и потврду 
о радном искуству. Рок за пријављивање на конкурс је осам 

дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријав-
ни формулар и конкурсом тражене доказе о испуњавању 
услова доставити у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу: ОШ”Нада Поповић”, Ломничке борбе 
7, 37000 Крушевац.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН”

Горњи Степош

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време (часови директора 

школе у другом мандату), са 20% радног 
времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање. Кан-
дидати треба да испуњавају услове из чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилникa о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/2019); психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима, накнадно - пре закључења 
уговора, потврда да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање - из казне-
не евиденције при надлежној полицијској управи МУП-а, не 
старије од шест месеци; уверење о држављанству; знање 
српског језика. Кандидати треба да испуњавају услове 
из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и 
Правилникa о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). Кандидати 
подносе: одштампан и попуњен пријавни формулар са 
званичне странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; оверену фотокопију дипломе; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месе-
ци), извод из матичне књиге рођених и извод из казнене 
евиденције при надлежној полициској управи МУП-а (не 
старији од шест месеци); доказ надлежног суда да се да 
се против кандидата не води поступак не старији од шест 
месеци, као и да зна српски језик. Пре закључења уговора 
о раду кандидат подноси и доказ о испуњености услова из 
члана 139 ст. 1 тач. 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (односно да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом). Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се подносе поштом или лично у Секретаријату ОШ 
„Деспот Стефан” у Горњем Степошу.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. 
године, за рад у централној школи 

у Горњем Степошу и издвојеним 
одељењима школе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - нај-
мање средње образовање; да има завршен програм обуке 
за педагошког асистента; да познаје ромски језик; потвр-
да да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање - из казнене евиден-
ције при надлежној полицијској управи МУП-а, не старије 
од шест месеци; уверење о држављанству; знање српског 
језика. Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилникa о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019). Кандидати подносе одштам-
пан и попуњен пријавни формулар са званичне страни-

це Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених и извод из казнене евиденције при 
надлежној полициској управи МУП-а (не старији од шест 
месеци); доказ надлежног суда да се да се против канди-
дата не води поступак не старији од шест месеци, као и 
да зна српски језик. Пре закључења уговора о раду кан-
дидат подноси и доказ о испуњености услова из члана 139 
ст. 1 тач. 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања (односно да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом). Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе 
поштом или лично у Секретаријату ОШ „Деспот Стефан” у 
Горњем Степошу.

ЛОЗНИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЦРВЕНКАПА”

15318 Мали Зворник, Дринска 7
тел. 015/471-092

Спремачица - вешерка
на одређено време до повратка одсутне 

запослене, а најдуже до 31. августа 
текуће школске године

УСЛОВИ: завршена основна школа; да кандидат испуњава 
услове из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријавни формулар који се налази на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидат је дужан да приложи следећу документацију: овере-
ну фотокопију или препис сведочанства о завршеној основ-
ној школи; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
оригинал или фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (нови образац), доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том језику), уверење 
односно извод из казнене евиденције (уверење МУП-а) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није, у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од шест месеци). 
Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду дужан 
је да достави лекарско уверење. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара установе, телефон 015/471-092. Пријаве на 
конкурс са потпуном документацијом доставити лично или 
поштом на адресу: Предшколска установа “Црвенкапа”, 
15318 Мали Зворник, Дринска 7. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Клупци
15300 Лозница, Ратарска бб

тел. 015/874-664

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 10/2019, 6/2020). 
Члан 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања прописује услове за пријем у радни однос, односно 
да у радни однос у установи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом и то ако: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
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криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3) -5) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. За обављање послова радног места рефе-
рента за правне, кадровске и администартивне послове 
радни однос се може засновати са лицем које има четвр-
ти степен стручне спреме након завршене гимназије или 
економске школе. Додатна знања (испити) - знање рада на 
рачунару.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се може наћи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја а потреб-
ну документацију, заједно са пријавним формуларом и 
кратком биографијом достављају школи и то: уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (са 
холограмом или оверена фотокопија); оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом образовању; лекарско 
уверење да лице има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дело примања или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал или оверену фотоко-
пију не старију од 6 месеци). 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 школе: ОШ „Доситеј Обрадовић“, 
Клупци, Ратарска бб, 15300 Лозница. Фотокопије које нису 
оверене од стране надлежне установе неће се узимати у 
разматрање, као и неблаговремене и непотпуне пријаве. 
Телефон школе: 015/873-405 и 015/874-664.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
Липница, Карађорђева 49

15341 Липнички Шор
тел. 015/860-709

e-mail: skolavklip@gmail.com

Спремачица
са 90% радног времена

УСЛОВИ: завршено основно образовање и услови про-
писани чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 27/2018, 10/2019 и 
6/2020). Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и потребну документацију, заједно са 
пријавним формуларом, достављају школи и то: уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (са 
холограмом или оверена фотокопија); оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом образовању; лекарско 
уверење да лице има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима - доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду; извод из казне-
не 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 месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дело примања или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старију од 6 месеци). Пријаве са потребном доку-
ментацијом 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 непотпуне пријаве. 
Телефон за информације: 015/860-709.

НИШ

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
18210 Житковац
тел. 018/846-454

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и савладан про-
грам за остваривање ООО за андрагошког асистента. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. Форму-
лар 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 
стеченој стручној спреми; уверење о држављанству, ове-
рен препис/фотокопију; извод из матичне књиге рођених, 
оверен препис/фотокопију; доказ о познавању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о нео-
суђиваности за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско 
уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима) - доставља се 
пре закључења уговора о раду. Уверења не старија од 6 
месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуна и неблаговремена документа-
ција неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на адре-
су ОШ “Вук Караџић” 18210 Житковац. Контакт телефони: 
018/846-454, 018/887-055.

Помоћни радник - чистач
на одређено време

УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства просве-
те, 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/сведочанства о завршеном 
основном образовању; уверење о држављанству, оверен 
препис/фотокопију; извод из матичне књиге рођених, ове-
рен препис/фотокопију; доказ о познавању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђи-
ваности за кривично дело за које је 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 родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско 
уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима) - доставља се 
пре закључења уговора о раду. Уверења не старија од 6 
месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуна и неблаговремена документа-
ција неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на адре-
су ОШ ”Вук Караџић” 18210 Житковац. Контакт телефони: 
018/846-454, 018/887-055.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
18220 Алексинац, Мишићева 1

тел. 018/4804-827

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора предшколске установе може да 
буде изабрано лице које испуњава услове предвиђе-
не чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања и има: одговарајуће високо 
образовање за васпитача и стручног сарадника стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 

високо образовање до 10. септембра 2005. године, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 
одговарајуће високо образовање за васпитача стечено 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; обуку 
и положен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у предшколској установи на пословима вас-
питања и образовања након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Поред наведених, кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против 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 а у складу са чла-
ном 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом, зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад, да има 
дозволу за рад-лиценцу. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарста 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Потребна документација која 
се прилаже на конкурс: пријава на конкурс; биографија 
са прегледом кретања у служби; оверен препис/фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању; оверена фотоко-
пија уверења о положеном стручном испиту; потврда о 
радном стажу (годинама рада) у установи/предшколској 
установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија уверења да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење полицијске управе 
из казнене евиденције МУП-а и уверење надлежног суда 
да није покренут кривични поступак и није покренута 
истрага); доказ да није осуђиван за привредни преступ у 
вршењу раније дужности -оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о некажњавању из привредног суда; доказ 
о познавању језика на коме се остварује образовни-вас-
питни рад кандидат доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику - доказ да је 
положио испит језика са методиком по програму одгова-
рајуће високошколске установе; лекарско уверење - доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду; уколико се на конкурс пријави 
лице које је претходно обављало дужност директора уста-
нове, дужно је да достави доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања; доказ о обуци и 
положеном испиту за директора установе (оверену фото-
копију) прилаже кандидат који је исти положио. Изабрани 
кандидат који нема положен испит за директора, дужан 
је да га у прописаном законском року положи. Пријава на 
конкурс обавезно треба да садржи податке о кандидату 
(име и презиме кандидата, адресу пребивалишта, односно 
боравишта, контакт телефон) и попис документације која 
се доставља уз пријаву. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Сва приложена 
документација мора бити у оригиналу или оверена фото-
копија. Приложена документација не сме бити старија 
од шест месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаву на конкурс заједно 
са потребном документацијом доставља се поштом на 
адресу: Предшколска установа „Лане”, ул. Мишићева број 
1, 18220 Алексинац или се лично предаје у Установи са 
назнаком: “ Конкурс за директора”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити у Установи преко телефона: 
018/4804-827, 018/4804-949.

Наука и образовање
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МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Сарадник у звању асистент за ужу 
научну област Транспортна техника и 

логистика

Сарадник у звању асистент за ужу 
научну област Теоријска и примењена 

механика
УСЛОВИ: кандидати који конкуришу треба да испуњавају 
опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса 
прописани су чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом 72 
став 4 Закона о високом образовању. Посебни услови кон-
курса прописани су чланом 84 став 1 и 2 Закона о високом 
образовању, чланом 177 став 1 и 2 Статута Универзитета 
у Нишу, чланом 143 став 1 и 2 Статута Машинског факул-
тета у Нишу и чланом 4 Правилника о поступку стицања 
звања и заснивања радног односа сарадника и сарадника 
ван радног односа и условима за стицање звања сарадника 
Машинског факултета у Нишу (даље: Правилник). За кан-
дидате који немају претходно педагошко искуство на висо-
кошколској установи у звању сарадника из члана 82 став 1 
Закона о високом образовању (сарадник у настави, асис-
тент или асистент са докторатом), а учествују на овом кон-
курсу, декан Факултета ће обезбедити одржавање приступ-
ног вежбања на начин прописан чланом 6 Правилника. 
Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у оба-
вези да Факултету доставе документацију којом доказују да 
испуњавају услове из овог конкурса и подносе: попуњен, 
одштампан и потписан Образац пријаве на конкурс за 
избор сарадника прописан Правилником, који је доступан 
на интернет страници Факултета http://www.masfak.ni.ac.
rs/index.php/sr/v-s-i/2548-br-z-c-pri-v-n-n-urs-z-izb-r-s-r-dni-
shins-g-f-ul-u-nishu, а може се преузети и на писарници 
Факултета; доказ о одговарајућој школској спреми (оверен 
препис дипломе о завршеном одговарајућем степену сту-
дија и уверење о статусу студента докторских академских 
студија); доказ о претходном педагошком искуству на висо-
кошколској установи у звању сарадника, односно активном 
учешћу у реализацији наставних активности на високош-
колској установи (одговарајућа потврда високошколске 
установе) - за кандидате који имају овакво искуство; био-
графију са списком публикација и прилоге који документују 
наводе из пријаве и омогућују увид у научни рад и стручне 
квалификације кандидата; уверење надлежне полицијске 
управе да против кандидата није изречена правноснажна 
пресуда за кривична дела против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи, које је издато након датума расписивања овог 
конкурса; фотокопију важеће личне карте, односно очитан 
образац чиповане личне карте кандидата. Документацију 
кандидати подносе на адресу: Машински факултет у Нишу, 
Александра Медведева 14, Ниш. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не пријаве, као и пријаве кандидата које нису комплетне 
или поднете по правилима расписаног конкурса, сматраће 
се неуредним пријавама и неће бити разматране, о чему 
декан Факултета доноси посебан закључак и доставља га 
кандидату.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање доцент 
за ужу научну област Машинске 

конструкције
УСЛОВИ: кандидати који конкуришу треба да испуњавају 
опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкур-
са: прописани су чланом 24 став 1 Закона о раду и чла-
ном 72 став 4 Закона о високом образовању. Посебни 
услови конкурса: прописани су чланом 74 став 6 Закона о 
високом образовању, чланом 165 став 6 Статута Универ-
зитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017) и 
члановима 25 и 26 Ближих критеријума за избор у звања 
наставника („Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017). Декан 
факултета ће свим учесницима овог конкурса обезбедити 
могућност одржавања приступног предавања, када је оно 
Ближим критеријумима за избор у звања наставника пред-
виђено као обавезни услов за избор у звање наставника по 
објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 7 Правил-
ника о поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у 
Нишу” 2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кан-
дидати су у обавези да факултету доставе документацију 
којом доказују да испуњавају услове из овог конкурса и 
подносе: пријаву; доказ о одговарајућој школској спреми 
(оверен препис дипломе); биографију са библиографијом 
и пратећим материјалом; попуњен, одштампан и потписан 

образац о испуњавању услова за избор у звање наставни-
ка који се налази на wеб порталу Универзитета у Нишу: 
www.npao.ni.ac.rs; уверење надлежне полицијске управе 
да против кандидата није изречена правноснажна пресуда 
за кривична дела против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи, које 
је издато након датума расписивања овог конкурса; фото-
копију важеће личне карте, односно очитан образац чипо-
ване личне карте кандидата. Документацију кандидати 
подносе на адресу: Машински факултет у Нишу, Алексан-
дра Медведева 14, Ниш. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле 
пријаве и пријаве без комплетне документације сматраће 
се неуредним пријавама и неће бити разматране, о чему 
Факултет доноси посебан закључак.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ НИШ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звању ванредног професора 
или редовног професора за ужу научну 
област Аналитичка и физичка хемија на 

Департману за хемију
на одређено време од 60 месеци, 

односно за рад на неодређено време
УСЛОВИ: доктор наука-хемијске науке. 

Наставник у звању доцент или ванредни 
професор за ужу научну област Физичка 
географија на Департману за географију

на одређено време од 60 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: доктор наука, гео науке. 

Наставник у звању доцент за ужу 
научну област Физичка географија на 

Департману за географију
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука, гео науке.

Наставник у звању ванредни професор 
или редовни професор за ужу научну 
област Експериментална биологија 
и биотехнологија, на Департману за 

биологију и екологију
на одређено време од 60 месеци, 

односно за рад на неодређено време
УСЛОВИ: доктор биолошких наука.

Наставник у звању доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 

Ботаника, на Департману за Биологију и 
екологију

на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор биолошких наука.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву, биографију, ове-
рен препис дипломе о докторату, списак научних радова 
са библиографским подацима као и саме радове (списак 
радова доставити и у електронском облику, за сваки рад у 
часопису навести одговарајући линк) за радно место пред-
виђено овим конкурсом. Кандидати су у обавези да при-
ликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и 
предају Образац који се налази на веб-порталу Универзи-
тета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешњанина 49а
тел. 018/254-066

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: да лице има најмање средње стручно образо-
вање, савладан програм обуке за педагошког асистента и 
познавање ромског језика; да лице има психичку, физичку 
и здравствену способности за рад са децом и ученицима; да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмње три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 

злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторско понашање; да лице 
има држављанство Републике Србије; да лице зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, односно српски 
језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар кандидати су дужни да приложе 
одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност 
прописаних услова из члана 2 тачке 1), 3), 4) и 5) Одлуке, 
у оригиналу или оверене преписе, односно фотокопије, и 
то: диплому о стеченом образовању, сертификат издат од 
стране Министарства просвете и науке о завршеној уводној 
обуци за педагошког асистента, доказ о познавању ромског 
језика; уверење о неосуђиваности издато од надлежног 
органа МУП-а; уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених. Рок за подношење прија-
ва је осам дана од дана објављивања конкурса у огласним 
новинама “Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Пријаве слати на адресу: ОШ “Радоје Домановић” Ниш, 
Генерала Милојка Лешјанина 49/а.

НОВИ ПАЗАР

ОШ ”ВУК КАРАЏИЋ”
36320 Тутин, Његошева 13

тел. 020/811-180

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице 

са одсуства ради неге детета

Наставник српског и босанског језика
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице 
са функције директора, а најкасније до 

истека мандата

Наставник физике
са 65% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са функције 
помоћника директора

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и 
услове у складу са чл. 140, 142 и 144 Закона о основама 
система образовања и васпитања (даље: Закон) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи и то: да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна босански језик. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом 
и контакт телефоном; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених; доказ о неосуђи-
ваности. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете. 
Потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају школи. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на адресу: Основна школа „Вук Караџић”, 
Тутин, Његошева 13. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве се могу предати и лич-
но у секретаријату школе, од 8 до 14 часова, сваког радног 
дана. Контакт телефон 020/811-180.

Наука и образовање
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ОШ “Др ИБРАХИМ БАКИЋ”
36323 Лескова

тел. 020/452-554

Психолог
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

Наставник босанског језика
до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као иза кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству, односно извод из матичне књиге рођених); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања. У поступку одлучивања о избору кандидати који 
су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на 
психичку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење 
доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења не 
смеју бити старија од 6 месеци. Пријаве треба послати 
на адресу: ОШ”Др Ибрахим Бакић”36323 Лескова. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и преко телефона 020/452-554.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“

36300 Нови Пазар, Стевана Немање бб
тел. 020/5403-165

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 883, 
од 27.05.2020. године за радно место: наставник 
музичке културе, за 50% радног ангажовања, на 
неодређено време. У осталом делу оглас остаје 
исти.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛЕКСА ШАНТИЋ”

21212 Степановићево, Војводе Путника 6
тел. 021/717-055

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане чла-
ном 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/18, 
10/19 и 6/20) и Правилником о врсти и степену образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” број 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и то: да је стекао 
одговарајуће образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) студије другог с 
тепена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10.септембра 2005.године; има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 

три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на коме остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају школи. Уз пријаву на кон-
курс кандидат доставља: биографију (CV), доказ о одго-
варајућем образовању - оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом образовању (уколико је кандидат 
завршио образовање по прописима које важе после 10. 
септембра 2005. доставља оверену фотокопију дипломе 
са мастер студија), уверење о држављанству Републике 
Србије, доказ из казнене евиденције МУП-а о неосуђива-
ности, уверење из суда. Доказ о здравственој способности 
доставља кандидат који је изабран, пре закључивања уго-
вора о раду. Доказ о знању српског језика - језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику. Уз пријаву кандидат доставља оригинале 
или оверене копије докумената, не старије од шест месеци. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ “Алекса 
Шантић”, 21212 Степановићево, Војводе Путника 6. Кон-
такт телефон 021/717-055. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни или редовни професор за ужу 
научну област Ратарство и повртарство

на одређено до 5 година или на 
неодређено време

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

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Зоологија

на одређено време до 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
којој припада ужа научна област.

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Ентомологија

на одређено време до 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
којој припада ужа научна област.

Асистент за ужу научну област 
Патологија

на одређено време до 3 година
УСЛОВИ: завршен факултет ветеринарске медицине, меди-
цински или пољопривредни факултет, одговарајућег сме-
ра.

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Ратарство и повртарство
на одређено време до 3 година

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

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018 др. закон), у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву кан-
дидат је обавезан да достави доказ о испуњености услова 
по овом конкурсу: краћу биографију са библиографијом, 
списак научних и стручних радова као и доказе о њиховом 
објављивању, дипломе о одговарајућој стручној спреми. 
За наставна звања (доцент, ванредни или редовни про-
фесор) кандидати треба да попуне електронски образац 
који се налази на сајту Универзитета Нови Сад https://
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje (исти доставити на мејл opstasluzba@polj.uns.
ac.rs. (у року предвиђеном за пријаву кандидата.) За сваку 
одредницу коју попуњава кандидат у обрасцу неопходно је 

приложити и доказ, у виду одлуке решења или потврде. 
За сарадничка звања (асистент, сарадник у настави) поред, 
биографских података, научних и стручних радова као и 
доказе о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, доставити и уверења о наставку студија. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 15 дана 
од дана објављивања. Пријаве достављати на адресу: Уни-
верзитет у Новом Саду - Пољопривредни факултет (за кон-
курс), 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
21428 Плавна, Маршала Тита 48

тел. 021/2078-245

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: на конкурс за избор директора основне школе 
може да се пријави лице које испуњава услове прописане 
чланом 122, 139, чланом 140 став 1, 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
број 88 88/2017, и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) 
и Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 
108/2015) и то: 1. да има одговарајуће високо образовање 
из члана 140 став 1, 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања за наставника, педагога или психолога 
за рад у основној школи, стечено: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; -Лице 
из става 1 тачка 1). подтачка (2). члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета 
(Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан канидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 овог 
закона, дужност директора основне школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
овог закона, односно лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем за наставника те врсте школе на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије) студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем и најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања) 2. да има дозво-
лу за рад (лиценцу) наставника и стручног сарадника 3. да 
има обуку и положен испит за директора установе (изабра-
ни кандидат који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); 4. да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 5. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6. да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да није правноснажно осуђено 
за привредни преступ у вршењу раније дужности и да за 
кандидата у току избора није утврђено да је против њега 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за кривична 
дела наведена у овој тачки конкурса, 7. да има држављан-
ство Републике Србије; 8. да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Осим утврђивања 
испуњености услова за избор директора. Комисија за избор 
директора цениће и доказ о резултату стручно педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка) -ако га поседује, као резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, ако је 
кандидат претходно обављао дужност директора устано-
ве. Предност за избор директора установе образовања и 
васпитања има кандидат који је стекао неко од звања пре-
ма прописима из области образовања. Документа која се 
достављају уз пријаву за конкурс: Кандидат је дужан да уз 
пријаву на конкурс приложи следећа документа као доказ 

Наука и образовање



   |  Број 899 | 16.09.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs30 

о испуњености услова: диплому о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверења о положеном испиту за 
лиценцу за наставника, односно стручног сарадника; доказ 
о обуци и положеном испиту за директора установе (уколи-
ко кандидат поседује такав документ, а ако не дужан је да 
положи испит за директора у року од две године од дана 
ступања на дужност), потврду да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (може и из досијеа, а канди-
дат који буде изабран ће накнадно пре закључења уговора 
о међусобним правима и обавезама доставити ново лекар-
ско уверење, које издаје надлежна здравствена установа); 
уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (издат по објављивању конкур-
са); уверења надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге потврђивањем оптужнице којој није пре-
дходила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела (издат по објављивању конкурса); уверење 
надлежног Привредног суда да кандидат није правноснаж-
но осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(издат по објављивању конкурса); уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених за кандидате који су променили 
име или презиме после издавања дипломе; доказ о знању 
српског језика у складу са одредбом члана 141 став 7 Зако-
на (достављају само кандидати који нису стекли средње, 
више или високо образовање на српском језику, у том слу-
чају кандидат доставља писани доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе). Поред наведеног, кандидат треба да достави 
краћи преглед кретања у служби, са биографским пода-
цима и предлогом оквирног плана рада за време мандата, 
као и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата - извештај просветног саветника (уколико је кан-
дидат имао појединачни стручно-педагошки надзор); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања школе (овај доказ достављају 
само кандидати који су раније вршили дужност директо-
ра установе). Документација се подноси у оригиналу или у 
фотокопији овереној од стране јавног бележника (фотоко-
пије које нису оверене од стране надлежног органа неће се 
узимати у разматрање). Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање “Послови”. Школа нема обавезу 
да кандидату враћа документацију. Пријаве достављати на 
адресу Основна школа “Свети Сав” Плавна, Маршала Тита 
48, са назнаком „Конкурс за директора“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и преко телефона: 021/2078-245.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕТИЊСТВО”

21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а

Педагошки асистент
на одређено време, за школску 
2020/2021. годину, односно до 

31.08.2021. године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018 - др. закон и 6/2020). 
Потребно је да кандидат има стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању, да зна ромски језик и има сав-
ладан програм обуке у складу са Правилником о педагош-
ком асистенту и андрагошком асистенту (“Сл. гласник РС”, 
број 87/19).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, у складу са чланом 154. став 2. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, број: 88/2017 и 27/2018 - др. закон и 6/2020). 
Уз пријавни формулар кандидат треба да достави: био-
графију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; потврду о завршеној обуци за педагошког асистен-
та, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом 

за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (издато од 
надлежног МУП-а, оригинал или оверена копија); 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). Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријаве доставити лично или поштом на адресу: Предш-
колска установа “Детињство”, Николе Тесле 47/а, 21230 
Жабаљ, са назнаком “За конкурс”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Остале 
информације могу се добити на број телефона: 021/832-
894.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ И  ВАСПИТАЊЕ 

ОДРАСЛИХ “СВЕТИ САВА”
21000, Нови Сад, Огњена Прице 7

Наставник математике
на одређено време, до повратка радника 

са функције директора

УСЛОВИ: кандидат мора испуњавати услове за пријем 
у радни однос из члана 139 и одговарајуће образовање 
и услове из члана 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл.гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020), члана 3. и члана 6. Правилника 
о степену и врсти образовања и васпитања наставника и 
стручних срадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 
и 13/2018, 11/2019 и 2/2020), члана 6. Правилника о усло-
вима у погледу простора, опреме, наставних средстава и 
степена и врсте образовања наставника и андрагошких 
асистената за остваривање наставног плана и програ-
ма основног образовања одрсалих (“Сл. гласник РС”, бр. 
13/2013 и 18/2013).

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, уз исти одштампан и попуњен са потребном 
документацијом шаље установи, и то: доставља оригинал 
или оверена фотокопија одговарајуће дипломе о образо-
вању (додатак дипломи или потврда факултета), којом се 
доказује да је кандидат стекао образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије 
или доказ да је надидат положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу; уверење-извод из казнене евиден-
ције МУП-а, да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; Оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанство Републике Србије, не старија од 6 месе-
ци. Кандидат доставља оргинал или оверена фотокопија 
уверења о завршеном интегралном програму обуке за 
оставривање програма функционалног основног образо-
вања одраслих. Доказ о познавању српског језика на коме 
се изводи настава (диплома издата и стечена на српском 
језику или уверење одговарајуће високошколске установе 
да је лице положило испит из српског језика са методи-
ком, оригинал или оверена фоткопија. Пријаве са докази-
ма доставити у року од 8 дана од дана оглашавања у пуб-
ликацији “Послови”. Пријаве се достављају непосредно 
или путем поште на горе наведену адресу. Након истека 
рока није могуће доставити доказе о испуњености услова 
из конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Школа није у обавези да враћа 
конкурсну документацију. Сва потребна обавештења могу 
се добити од секретар школе на телефоне: 021/4739-276, 
064/2253-732, 065/2720-706.

БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Јеврејска 7

Стручни сарадник - педагог
на одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, због обављања 

послова помоћника директора
УСЛОВИ: општи услови предвиђени 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 тума-
чење) и посебни услови прописани одредбом чл. 139 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања и то 
да: 1. има одговарајуће образовање: високо образовање 
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, у складу са одредбом члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и врсту стручне 
спреме за стручног сарадника - педагога прописану Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама (“Службени гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020 и 14/2020) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Службени гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020) и то: дипломи-
рани педагог; професор педагогије; дипломирани школски 
психолог - педагог; дипломирани школски педагог - психо-
лог; дипломирани педагог - општи смер или смер школске 
педагогије; дипломирани педагог - мастер; мастер педагог; 
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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву са биографијом 
доставити: попуњен и одштампан пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, доказ о одговарајућем образовању 
(диплому); доказ о неосуђиваности за кривична дела наве-
дена 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 држављанству (уверење које није ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању српског језика и језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ је прило-
жена диплома о стеченом образовању на српском језику, али 
уколико је диплома стечена на другом језику, доказ је јавна 
исправа о средњем или вишем образовању на српском јези-
ку или доказ да је положен испит о знању српског језика 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) кандидат прилаже пре закљу-
чења уговора о раду. У пријави обавезно навести контакт 
телефон. Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или 
оверени преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Информације о конкурсу се могу добити од секретара школе 
путем телефона: 021/529-225. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити непосредно или путем 
поште на адресу: Балетска школа у Новом Саду, 21000 Нови 
Сад, Јеврејска 7, са назнаком „Пријава на конкурс”.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ШАМУ МИХАЉ”

21226 Бачко Петрово Село, Др Имреа Киша 34
тел. 021/6903-039, 6903-730
e-mail: skola@samubps.edu.rs

Наставник математике
на мађарском наставном језику

Наставник српског као нематерњег 
језика

 у одељењима где се образовно-васпитни 
рад изводи на мађарском наставном 

језику

Наставник математике
са 88,89% норме

Наставник биологије
на мађарском наставном језику, са 

80%норме

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове предвиђене 
чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС- Просветни гласник”, бр: 
88/17, 27/2018 и 10/2019 - други закон и 6/2020) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр:11-2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019). У радни однос у установи може да буде примље-
но лице: 1) поседује одговарајуће образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године. 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Наве-
дени услови се доказују приликом 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 фор-
мулар (кандидат попуњава на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја) 
- одштампан; 2) кратка биографија; 3) оверене фотокопије 
дипломе/уверење о школској спреми, (све што предвиђа 
важећи Правилник о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи - за конкретно 
радно место); 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 прописаном обрасцу са холограмом; 7) доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи образовно - вас-
питни рад (мађарски језик - ако се образовно васпитни рад 
изводи на мађарском 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 језика се доказује дипломом, односно сведочан-
ством да је кандидат стекао средње, више или високо обра-
зовање на мађарском језику, или је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе.

ОСТАЛО: Кандидати који су изабрани у ужи изор упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Одлу-
ку о избору кандидата донеће конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кандидата, у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандида-
том. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, 
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 личности („Сл. гласник 
РС”, бр. 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”, „За конкурс - наставник српског као нематерњег 
језика, у одељењима где се образовно-васпитни рад изво-
ди на мађарском наставном језику”, „За конкурс - наставник 
математике”, „За конкурс - наставник биологије на мађар-
ском 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.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2427

Доцент за ужу научну област Примењено 
софтверско инжењерство и заснивање 

радног односа
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска 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 искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона 
о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета 
у Новом Саду и чланом 14 Правилника о ближим мини-
малним условима за избор наставника на Универзитету у 
Новом Саду.

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Електроника и заснивање 

радног односа
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска 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 искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона 
о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета 
у Новом Саду и чланом 14 Правилника о ближим мини-
малним условима за избор наставника на Универзитету у 
Новом Саду.

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Метрологија, квалитет, 

еколошко-инжењерски аспекти, алати и 
прибор

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена док-
торска дисертација из области машинско инжењерство 
или инжењерство заштите животне средине и заштите на 
раду, да је претходне степене студија завршио са просеч-
ном оценом најмање осам (8), односно да има најмање три 
године педагошког искуства 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.

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Хидротехника

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области грађевинско инжењерство, да 
је претходне степене студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8), односно да има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској установи, као 
и услови прописани чланом 74 Закона о високом образо-
вању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду и 
чланом 14 Правилника о ближим минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Електроника

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска 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 искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона 
о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета 
у Новом Саду и чланом 14 Правилника о ближим мини-
малним условима за избор наставника на Универзитету у 
Новом Саду.

Наставник за ужу научну област 
Материјали и технологије спајања у 

звању ванредног професора
на одређено време од 5 година или 
редовног професора на неодређено 

време
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области машинско инжењерство, да 
је претходне степене студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8), односно да има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској установи, као 
и услови прописани чланом 74 Закона о високом образо-
вању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду и 
чланом 14 Правилника о ближим минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

Наставник за ужу научну област 
Теорије и интерпретације геометријског 

простора у архитектури и урбанизму
у звању ванредног професора на 
одређено време од 5 година или 

редовног професора на неодређено 
време

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен науч-
ни степен доктора наука, односно одбрањена докторска 
дисертација из области Архитектура (ТТ), 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 пропи-
сани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 
Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14 Правилни-
ка о ближим минималним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду.

Наставник у звању предавача за ужу 
научну област: Примењене рачунарске 

науке и информатика
на одређено време од 5 година, са 10% 

радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене магистарске студије или специјалистич-
ке академске студије из области електротехничко и рачу-
нарско инжењерство, услови прописани чланом 74 Закона 
о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у 
Новом Саду и чланом 5 Правилника о ближим минималним 
условима за избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду за студијске програме струковних студија.

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Инжењерство заштите животне 

средине
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен науч-
ни назив доктора наука, односно доктора уметности или 
одбрањена докторска дисертација, области инжењерство 
заштите животне средине и заштите на раду или машинско 
инжењерство, као и услови прописани чланом 13 Правилни-
ка о ближим минималним условима за избор наставника и 
сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Моторна возила и мотори СУС

на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно основне 
академске студије или завршен факултет по законима 
важећим пре доношења Закона о високом образовању са 
просечном оценом најмање осам (8) из области машин-
ско инжењерство и уписане мастер академске студије или 
специјалистичке академске студије, као и услови прописа-
ни чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Статута 
Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о мини-
малним критеријумима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

Наука и образовање
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Сарадник у настави за ужу научну 
област Технологија и организација 

грађења и менаџмент
на одређено време од 1 године

2 извршиоца
УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно основне 
академске студије или завршен факултет по законима 
важећим пре доношења Закона о високом образовању са 
просечном оценом најмање осам (8) из области грађевин-
ско инжењерство и уписане мастер академске студије или 
специјалистичке академске студије, као и услови прописа-
ни чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Статута 
Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о мини-
малним критеријумима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање радног 
односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив 
уже области и датум објављивања конкурса); 2. краћу 
биографију са библиографијом (списак радова); 3.оверене 
фотокопије диплома и додатака дипломама са свих ниво-
има 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 поседује педагошко иску-
ство; 6. потврду из МУП-а да кандидат није правоснажно 
осуђиван за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи; 7. фотокопије објављених научних, односно 
стручних радова у научним часописима, зборницима или 
саопштених на међународним или домаћим научним ску-
повима, односно признатих уметничких остварења, ориги-
налних стручних остварења (пројеката, студија, патената, 
оригиналних метода и сл.). објављених уџбеника, моно-
графија, практикума или збирки задатака, за ужу научну, 
уметничку, односно стручну област за коју се бира; 8. дока-
зе о руковођењу или учешћу у научним, односно уметнич-
ким пројектима, оствареним резултатима у развоју науч-
но-наставног подмлатка на факултету, учешћу у завршним 
радовима на специјалистичким, мастер и докоторским ака-
демским студијама. За избор у звање сарадника у настави 
приложити и потврду да је кандидат студент мастер ака-
демских студија или специјалистичких академских студија. 
За избор у звање асистента приложити и потврду да је кан-
дидат студент докторских студија. Уколико кандидат посе-
дује диплому магистра наука, односно магистра уметности 
и потврду да кандидат има прихваћену тему докторске 
дисертације, односно докторског умнетничког пројекта. За 
избор у звање: предавача, доцента, ванредног професора, 
редовног професора приложити и: попуњен електронски 
образац: Реферат комисије о кандидатима за избор у звање 
наставника-УНС_Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф. 
Сајту Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. 
Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.
ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву кандидата. За сва-
ку одредницу коју кандидат испуњава неопходно је при-
ложити доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл. За 
чланство у удружењима, одборима, органима управљања 
и сл., неопходно је доставити потврду надлежних институ-
ција или навести линк са сајта институције 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 организацио-
ним одборима скупова, неопходно 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 цитираност, одштампану листу цитата са Scopus-а и 
сл.). Ако је научни рад који представља услов за избор у 
звање наставника у штампи, неопходно је да аутор при-
ложи потврду уредништва часописа са подацима о нази-
ву чланка, ауторима и завршеном процесу рецензирања. 
Пријаве слати на горе наведену адресу за сваки конкурс 
за стицање звања и заснивање радног односа, посебно. 
Комисија ће разматрати само благовремене пријаве. Одлу-
ка о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања 
на снагу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
21467 Савино Село, Маршала Тита 55

1. Наставник географије
са 55% норме 

2. Наставник историје
са 55% норме 

3. Наставник математике
са 66% норме 
2 извршиоца

4. Наставник технике и технологије
са 60% норме 

5. Сервирка
са 60% норме

6. Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати за радна места под редним бројем 1, 
2, 3, 4, морају испуњавати услове за пријем у радни однос 
из члана 139 и одговарајуће образовање и услове из члана 
140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл.гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019), 
члана 3 Правилника о степену и врсти образовања и васпи-
тања и стручних срадника у основној школи („Сл. гласник 
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017). Кандидати за радна места под редним бројем 5 и 6 
морају испуњавати услове за пријем у радни однос из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019), и члана 
43 и 44 Правилника о организацији рада и систематизацији 
радних места у Основној школи “Бранко Радичевић” Савино 
Село. Канидат попуњава пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, уз 
исти одштампан и попуњен са потребном документацијом 
шаље установи, и то: 

За радна места од 1- 4: оригинал или оверена фотоко-
пија одговарајуће дипломе о образовању (додатак дипло-
ми или потврда факултета), којом се доказује да је кан-
дидат стекао образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, односно доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије или доказ да је нади-
дат положио стручни испит, односно испит за лиценцу.

За радно место 5: оригинал или оверена фотокопија 
средњег образовања. 

За радно место 6: оригинал или оверена фотокопија све-
дочанстава/дипломе о завршеној основној школи.

За сва радна места: уверење - извод из казнене еви-
денције МУП-а, да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
оргинал или оверена фотокопија уверења о држављанство 
Републике Србије, не старија од 6. месеци; доказ о позна-
вању српског језика на коме се изводи настава (диплома 
издата и стечена на српском језику или уверење одго-
варајуће високошколске установе да је лице положило 
испит из српског језика са методиком, оргинал или ове-
рена фоткопија). Пријаве са доказима доставити у року 
од 8 дана од дана оглашавања у публикацији “Послови”. 
Ако кандидат у року не извади уверење - извод из казне-
не евиденције МУП-а, дужан је у документацији доставити 
потврду надлежног органа да је поднео захтев. Пријеве се 
достављају непосредно или путем поште на горе наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкур-
сну документацију.Сва потребна обавештења могу се доби-
ти од секретар школе на телефон 021/2700-930.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”
21238 Чуруг, Трг слободе 4

тел. 021/2934-140, 021/2933-017

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидат за радно место домара/ мајстора одр-
жавања треба да испуњава следеће услове: 1) да има 
средњу стручну спрему трећег или четвртог степена сме-
ра машинске, електро, столарско-браварске, лимарске, 
машинско-металске, механичарске и сличне струке; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
у 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. Докази о 
испуњености услова из тач.1), 3) и 4) саставни су део прија-
ве на конкурс и достављају се на адресу школе поштом или 
лично, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; потврду да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности у других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак; краћу биографију. Потребну 
документацију кандидати достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу “Послови” при Нацио-
налној служби за запошљавање. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Пријаве се подносе 
секретаријату ОШ “Ђура Јакшић” Чуруг, Трг слободе 4, 
21238 Чуруг, лично или се шаљу препорученом пошиљком, 
уз назнаку “За конкурс - домар/мајстор одржавања”. За сва 
питања обратити се секретаријату школе на: 065/823-1672.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА РАДИЋ”

26222 Баваниште, Вукице Митровић 1
тел. 013/751-511

Педагошки асистент
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: 1) кандидат треба да има средње образовање у 
четворогодишњем трајању, зна ромски језик и има савла-
дан програм обуке у складу са Правилником о педагошком 
и андрагошком асистенту 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у члану 139 став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик на којем остварује 
образовно- васпитни рад. Уз одштампан образац пријавног 
формулара, кандидати достављају доказ о испуњености 
услова у погледу стручне спреме (оригинал или оверена 
фотокопија дипломе), уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци) и уверење или потврду да није осуђи-
ван (не старије од 6 месеци). Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци), прилаже кандидат 
приликом заснивања радног односа, пре закључења уго-
вора о раду. Образац пријавног формулара кандидати пре-
узимају са сајта Министарства просвете науке и технолош-
ког развоја на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Сви 
докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана, по истеку конкурса упућују се на психо-
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лошку процену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална 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 прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен 
у просторијама ОШ „Бора Радић”, Баваниште. Пријаве са 
доказима о испуњености услова се предају непосредно у 
секретаријату школе сваког радног дана од 8 до 14 часова 
или поштом на адресу: ОШ „Бора Радић”, 26222 Баваниште, 
Вукице Митровић број 1 . Пријаве се предају у затвореној 
коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос 
на радно место педагошки асистент”. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

26204 Опово, Братства јединства 14

Наставник физике
са 50% радног времена

Послови чистачице
са 60% радног времена

2 извршиоца 
УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС” 
бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- 
Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у 
члану 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др Закон, 10/2019 - аутентично тумачење и 6/2020) и 
то: За радно место наставника физике, кандидати треба 
да имају одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник РС”, бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018 и 11/2019); професор 
физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, 
дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике 
и основи технике, дипломирани педагог за физику и осно-
ви технике, професор физике и математике, дипломирани 
астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физи-
ку и информатику, професор физике и хемије за основну 
школу, професор физике и осонва технике за основну шко-
лу, дипломирани физичар за примењену физику, професор 
физике за средњу школу, дипломирани физичар истражи-
вач, 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 и експерименталну 
физику, дипломирани педагог за физику и општетхничко 
образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизи-
ка, професор физике - информатике, дипломирани физи-
чар -медицинска фзика, дипломирани професор физике 
- мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, 
мастер професор физике, мастер професор физике и 
хемије, мастер професор физике и информатике, дипло-
мирани физичар - мастер физике- метеорологије, дипло-
мирани физичар - мастер физике - астрономије, дипломи-
рани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани 
физике - хемије, мастер, дипломирани професор физике 
- информатике, мастер, дипломирани физичар, профе-
сор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и 
експериментална физика-мастер, дипломирани физичар 
-примењена и компјутерска физика - мастер, дипломира-
ни физичар- примењена физика и информатика - мастер, 
дипломирани физичар - професор физике и основа техни-
ке за основну школу - мастер, дипломирани физичар - про-
фесор физике и хемије за основну школу - мастер, мастер 
професор математике и физике, мастер професор инфор-
матике и физике, дипломирани физичар - информатичар, 
мастер професор предметне наставе, Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно заврше-
не основне академске студије на студијским програмима 
из области физике. За радно место чистачице, кандидати 
треба да имају завршену Основну школу, Поред услова 
у погледу стручне спреме кандидат мора да испуњава и 
следеће 1. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 2. да није осуђиван 
за кривична дела у складу са чланом 139 став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и васпитања (да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 

дела примања или давања мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићени 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3. да је држављанин Републике 
Србије; 4. да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Улови под ред. бр. 
1. (лекарско уверење) доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова под ред. бр. 4. и 5. саставни су део пријаве на 
конкурс. Уз пријаву за сва радна места кандидат подноси: 
1. Оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, однос-
но сведочанство о завршеној Основној школи, 2. Уверење 
о држављанству РС са холограмом, 3. Доказ да је стекао 
образовање на српском језику или је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (диплома издата на српском језику која је приложена 
као доказ под тачком 1. сматра се доказом о знању српског 
језика); 4. Извод из матичне књиге рођених са холограмом 
и 5. Фотокопију личне карте; Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и потребну 
документацију, заједно са кратком биографијом, адресом 
и одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у Публикацији „Послови”. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу Основна школа „Доситеј 
Обрадовић” Опово, улица, Братства јединства бр. 14, (за 
конкурс са назнаком радног места) у року од 8 дана од дана 
објављивања у Публикацији “Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

26204 Опово, Братства Јединства 14

Наставник математике 
3 извршиоца

Наставник физике
УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник 
РС” бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- 
Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене 
у члану 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др Закон, 10/2019 - аутентично тумачење и 6/2020) и то: 
За радна неста наставника, кандидати треба да имају одго-
варајуће образовање у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник 
РС”, бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018 и 11/2019); а) за радно место наставник 
математике: професор математике, дипломирани матема-
тичар, дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и и 
информатику, дипломирани математичар - информатичар, 
дипломирани математичар за математику економије, про-
фесор информатике - математике, професор матеметике и 
рачунарства, дипломирани математичар - астроном, дипло-
мирани математичар- примењена математика, дипломирани 
математичар - математика финансија (са изборним пред-
метом Основи геометрије), дипломирани информатичар, 
мастер математичар, мастер професор математике, мастер 
професор математике и физике, мастер професор математи-
ке и информатике, мастер професор физике и математике, 
мастер професор информатике и математике, дипломира-
ни професор математике - мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
математичар - професор математике, дипломирани мате-
матичар - теоријска математика, дипломирани инжињер 
математике (са изборним предметом Основи геометрије), 
професор хемије - математика, професор географије-мате-
матика, професор биологије -математика, професор матема-
тике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломи-
рани математичар - механичар, мастер професор предметне 
наставе, Лица која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани - мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима из области 
математике или примењење математике (са положеним 
испитом из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике. б) за радно место наставник 
физике професор физике, дипломирани физичар, професор 
физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, 
професор физике и основи технике, дипломирани педагог 
за физику и основи технике, професор физике и матема-

тике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар 
за примењену физику и информатику, професор физике и 
хемије за основну школу, професор физике и осонва техни-
ке за основну школу, дипломирани физичар за примењену 
физику, професор физике за средњу школу, дипломирани 
физичар истраживач, дипломирани професор физике и 
хемије за основну школу, дипломирани професор физике 
и основа технике за основну школу, дипломирани физи-
чар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску 
и експерименталну физику, ипломирани педагог за физику 
и општетхничко образовање ОТО, дипломирани астроном, 
смер астрофизика, професор физике- информатике, дипло-
мирани физичар -медицинска фзика, дипломирани профе-
сор физике - мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер 
физичар, мастер професор физике, мастер професор физи-
ке и хемије, мастер професор физике и информатике, дипло-
мирани физичар - мастер физике- метеорологије, дипломи-
рани физичар - мастер физике- астрономије, дипломирани 
физичар - мастер медицинске физике, дипломирани физике 
- хемије, мастер, дипломирани професор физике - инфор-
матике, мастер, дипломирани физичар, професор физике 
- мастер, дипломирани 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- професор физике и 
хемије за основну школу - мастер, мастер професор мате-
матике 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 академ-
ске студије на студијским програмима из области физике. 
Поред наведеног кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: 1. да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 2. да није осуђиван за 
кривична дела у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (да није 
осуђиван правоснажном 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања 
или давања мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићени међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 3. да је држављанин Републике Србије; 4. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Улови под ред. бр. 1 (лекарско уверење) 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености услова под ред. бр. 3 и 4 
саставни су део пријаве на конкурс. Уз пријаву за сва радна 
места кандидати подноси: 1. оверену фотокопију дипломе о 
стручној спреми, 2. уверење о држављанству РС са хологра-
мом, 3. доказ да је стекао образовање на српском језику или 
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (диплома издата на српском језику 
која је приложена као доказ под тачком 1 сматра се доказом 
о знању српског језика); 4. извод из матичне књиге рође-
них са холограмом и 5. фотокопију личне карте. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и потребну документацију, заједно са кратком биографијом, 
адресом и одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати на адресу Основна школа „Доси-
теј Обрадовић” Опово, улица, Братства јединства бр. 14, са 
назнаком „За конкурс ________ (са називом радног места за 
које се конкурише“) у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”

26227 Долово, Аксентије Максимовића 1

Наставник ликовне културе
са 60% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: професор ликовне културе, одговарајуће високо 
образовање одређеног занимања односно члан 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“ бр. 88/17); 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) у складу 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. 

Наука и образовање
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2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.септембра 2005. године. Кандидат у погледу стручне 
спреме мора поред наведених законских услова да испуња-
ва услове према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стр.сарадника у основној школи.

Домар - мајстор на одржавању објекта
са 50% радног времена, на одређено 

време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: четврти степен стру-
чне спреме - средња школа електро, машинске струке и 
положен испит за руковаоца парних котлова. Кандидати 
морају испуњавати следеће услове: 1. одговарајуће обра-
зовање, 2. психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом, 3. да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трјању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело против полне слободе, против правног 
саобраћја и против човечности других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену крич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4. држављанство Републике 
Србије. Доказ о испуњености услова под бројем 1, 3 и 4 
саставни су део пријаве, а доказ из тачке 2 прибавља се 
пре закључења уговора.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу пријаву на кон-
курс на формулару који се може попунити на званичној 
интернет станици Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Уз пријаву поднети и кратку радну биогра-
фију, оверен препис (фотокопија) дипломе или уверењре 
о стручној спреми, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење из МУП-а да нису пра-
воснажном пресудом осуђивани за кривично дело из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (наведено у општим условима конкурса) и 
сертификат. Изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду дужан је да достави лекарско уверење о здравственој 
способности. Документа морају бити у оригиналу или ове-
рене фотокопије, а документација не старија од шест месе-
ци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање. Избор 
кандидата врши комисија, коју формира директор школе. 
Пријаве слати на адресу: Основна школа „Аксентије Мак-
симовић“, 26227 Долово, Аксентије Максимовић 1, поштом 
или донети лично са назнаком “Пријава на конкурс”. Дос-
тављена документација се не враћа.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
26000 Панчево, Лава Толстоја 30

Наставник у продуженом боравку
на одређено време

Наставник физичких активности
са 20% радног времена, на одређено 

време
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање сходно члану 140 став 1-2 Закона о основама система 
образовања и васпитањаи и Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи; 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о одго-
варајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања - не старије од 6 месеци, уверење о 
држављанству РС - не старије од 6 месеци и доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику. Уколико се подносе фотокопије докумена-
та, исте морају бити оверене. Докази о испуњености услова 

из тачака 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2 о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собност за рад са децом и ученицима, лекарско уверење, 
подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора о 
раду. Претходну психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
о испуњености услова за рад на наведеном радном месту, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају на адресу школе у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА
”ДУШАН РАДОВИЋ”

18300 Пирот, Занатлијска бб

Наставник технике и технологије
са 90% норме, на одређено време ради 

замене запослене на породиљском 
одсуству

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у члану 139 
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
да лице: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати треба да испуњавају и посебне услове из члана 3 тачка 
13 Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи: професор технич-
ког образовања, професор технике, професор технике и 
информатике, професор информатике и техничког обра-
зовања, професор техничког образовања и машинства, 
професор технике и машинства, професор машинства, про-
фесор електротехнике, професор техничког образовања 
и техничког цртања, професор техничког образовања и 
физике, професор физике и основа технике, професор 
техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за 
физику и општетехничко образовање ОТО, дипломира-
ни професор физике и основа технике за основну школу, 
професор физике и основа технике за основну школу, про-
фесор техничког образовања и васпитања, професор тех-
ничког васпитања и образовања, професор политехничког 
образовања и васпитања, професор политехничког васпи-
тања и образовања, професор политехничког образовања, 
професор технике и графичких комуникација, професор 
производно-техничког образовања, дипломирани педагог 
за техничко образовање, дипломирани педагог за физику 
и основе технике, професор основа технике и производње, 
професор политехнике, професор технике и медијате-
карства, професор техничког образовања и медијатекар, 
дипломирани физичар - професор физике и основа тех-
нике за основну школу - мастер, дипломирани профе-
сор физике и основа технике за основну школу - мастер, 
дипломирани професор технике и информатике - мастер, 
дипломирани професор технике - мастер, мастер професор 
технике и информатике, мастер професор информатике и 
технике, професор основа технике и информатике; мастер 
професор технике и информатике за електронско учење; 
мастер професор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из области техничког и информатич-
ког образовања). Наставу из предмета одређених у ставу 1 
овог члана могу да изводе и лица која су завршила двопре-
дметне студије на факултету, ако су на том факултету сав-
ладала програм из тих предмета у трајању од осам семес-
тара. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се 
на горенаведену адресу или у просторијама секретаријата 
школе у року од 8 дана од дана објављиваља конкурса. Уз 
пријаву кандидати подносе: оверен препис дипломе (фото-
копија) о завршеном школовању, уверење о држављан-
ству, извод из МК рођених.

Наставник физичког васпитања
са 30% норме, на одређено време ради 
замене запосленог до његовог повратка 

са места помоћника директора

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у члану 139 
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
да лице: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове из члана 3 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи: професор физич-
ког васпитања, професор физичке културе, дипломира-
ни педагог физичке културе, професор физичког васпи-
тања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, 
професор физичког васпитања - дипломирани организа-
тор спортске рекреације, професор физичког васпитања 
- дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког 
васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања 
и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта, 
мастер физичког васпитања и спорта. Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се на горенаведену адресу 
или у просторијама секретаријата школе у року од 8 дана 
од дана објављиваља конкурса. Уз пријаву кандидати под-
носе: оверен препис дипломе (фотокопија) о завршеном 
школовању, уверење о држављанству, извод из МК рође-
них.

Психолог
са 50% норме, на одређено време ради 
замене запослене до њеног повратка са 

места помоћника директора
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у члану 139 
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
да лице: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски и 
језик на коме се остварује образовно-васпитнирад. Канди-
дати треба да испуњавају и посебне услове из члана 6 тач-
ка 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи: школски психолог, 
професор психологије, дипломирани психолог - општи 
смер или смер школске психологије, дипломирани школ-
ски психолог - педагог, дипломирани школски - клинички 
психолог, дипломирани психолог, мастер психолог, дипло-
мирани психолог - мастер. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да посе-
дују најмање 30 ЕСПБ из развојно педагошких предмета. 
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на 
горенаведену адресу или у просторијама секретаријата 
школе у року од 8 дана од дана објављиваља конкурса. Уз 
пријаву кандидати подносе: оверен препис дипломе (фото-
копија) о завршеном школовању, уверење о држављан-
ству, извод из МК рођених.

ПОЖАРEВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ГАЛЕБ” 

12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

преко 60 дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: У радни однос за васпитача може бити примљено 
лице под условима прописани Законом или ако има одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена, сту-
дијама другог степена, студијама у трајању од три године 
и одговарајуће више образовање. Уз пријавни формулар 
који се преузима са званичне интернет странице Минис-

Наука и образовање
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тарства просвете, науке и технолошког развоја, кандида-
ти достављају потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса лично или на адресу Предш-
колска установа „Галеб” Петровац на Млави, ул. Извиднич-
ка 17, 12300 Петровац на Млави са назнаком „Пријава на 
конкурс”. Општи услови: а) да кандидат има одговарајуће 
образовање, б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом, в) да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара зашштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, г) да има држављанство Републике Србије; 
д) да зна српски језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад. Доказ о испуњености услова из тачке а), в), 
г) и д) достављају се уз пријаву а доказ о испуњености из 
тачке б) ове одлуке доставља се пре закључења уговора о 
раду. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна 
комисија коју ће директор именовати посебним решењем. 
Текст јавног конкурса представља саставни део ове одлуке. 
Образложење: чланом 155 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања дефинисано је да се пријем у 
радни однос на одређено време врши на основу конкурса 
спроведеног на начин прописан за заснивање радног одно-
са на неодређено време. У ставу 2 истог члана утврђено је 
у којим случајевима установа може да прими у радни однос 
лице на одређено времезбог чега је и донета одлука како у 
изреци исте и гласи.

ПРИЈЕПОЉЕ

ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА 

36310 Сјеница
тел. 063/8528-085 

e-mail: direktor.tpss@gmail.com
uprava@tpssjenica.com

Домар

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, предвиђено у каталогу 
радних места. Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр.88/2018 и 6/2020) и то: има 
одговарајуће образовање за радно место, домар/мајстор 
одржавања, III степен стручне спреме, водоинсталатер, 
машинбравар; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за коју је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање, злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићеним међународним правом, без обзира за изрече-
ну кривичу санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријемни формулар који 
преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи. Потребна документације за конкурс: 1. 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању за 
радно место домара/мајстор одржавања - не старију од 6 
месеци, 2. уверење о држављанству - оригинал или овере-
ну копију, 3. извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом - оригинал или оверену копију, 4. уверење о неосуђи-
ваности и да није покренут кривични поступак (не старији 
од шест месеци) - оригинал или оверену копију, 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад, 6. доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узет у разматрање. 
Пријаву са доказима о испуњености услова доставити на 
адресу школе. Телефон за контакт 063/8528-085.

ПРОКУПЉЕ

ПУ „НЕВЕН“
18400 Прокупље, Немањина 7

тел. 027/329-188

Васпитач
на одређено време

3 извршиоца
УСЛОВИ: завршене студије II степена (дипломске академ-
ске студије - мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије), на студијама I степена (основне 
академске, основне струковне студије и специјалистич-
ке струковне студије), студије у трајању од три године 
или више образовање, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четри године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, васпитач у складу са Законом.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја доставити: фотокопију дипломе, фотоко-
пију лиценце, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење полицијске управе, не старије од 
6 месеци, уверење о  неосуђиваности правоснажном пре-
судом за кривично дело чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима - лекарско 
уверење, доставља примљени кандидат. Непотпуне, неу-
редне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве слати на горе наведену адресу или донети 
лично.

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

e-mail: topheroj@mts.rs
тел. 027/8362-970

Наставник хемије
за 80% недељне норме, на одређено 

време, замена одсутног радника преко 
60 дана, најдуже до 31.08.2021. године

Наставник српског језика
за 45% недељне норме, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, најдуже до 31.08.2021. 

године

Наставник српског језика
за 65% недељне норме, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, најдуже до 31.08.2021. 

године

Наставник енглеског језика
за 55% недељне норме, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, најдуже до 31.08.2021. 

године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/17, 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 и 2/2017, 3/2017, 13/2018); 2) знање српског јези-
ка и језика на којем се остварује образовно васпитни рад; 
поседовање држављанства РС; неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; поседовање психичке, физичке и здрав-
стве не способности за рад са децом и ученицима.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампан пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства и 
достављају: уверење о држављанствуРС, извод из матич-
не рођених, уверење о неосуђиваности, оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 

стручном испиту, однос но испиту за лиценцу (осим за при-
правнике и друга лица која могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита); доказ о знању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на том језику). 
Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на горе наведену адресу са назнаком „За конкурс“ 
или лично.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, да познаје ромски језик 
(било који дијалект), савладан програм обуке за педагош-
ког асистента.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има: одговарајуће образо-
вање; психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима (лекарско уверење се доставља пре заклу-
чења уговора о раду); да има држављанство РС; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ 
или кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
внуће, за кривична дела примања и давања мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са зако-
ном, утврђено дискримитарно понашање; да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја развоја и са потребном докумен-
тацијом достављају на горе наведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ОШ “ХЕРОЈ СВЕТА МЛАДЕНОВИЋ”
11315 Сараорци, Краља Александра 95

тел. 026/781-082

Наставник историје
са 35% радног времена, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника 
историје може бити примљен кандидат који мора да посе-
дује: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 
140 и 155 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), у складу са Законом 
о високом образовању, односно образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не по прописима који су утврђивали високо образовање 
до 10.09.2005. године. Степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник”, бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/20 и 8/20). Кандидат мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова. Наставник који је у 
току студија положио испит из педагогије или психологије 
или положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона. 
Кандидат треба да испуњава и следеће услове: уверење о 
држављанству РС; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење се подноси пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом); 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
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и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз захтев кандидат доставља: диплому о стеченој стручној 
спреми (оригинал или оверена фотокопија); уверење да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (оригинал или оверена фото-
копија не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци); уверење о држављанству РС (оригинал или овере-
на фотокопија не старија од 6 месеци). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве се достављају непосредно или путем поште на 
адресу: ОШ „Херој Света Младеновић”, 11315 Сараорци, 
Краља Александра 95. Сва потребна обавештења могу се 
добити код секретара школе на број телефона 026/781-082.

ОШ “ХЕРОЈ РАДМИЛА 
ШИШКОВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/313-060

e-mail: sekretar@oshrs.edu.rs

Професор разредне наставе, предмет 
српски језик

(I циклус), са 28,00% радног времена, 
на одређено време до 31.08.2021. године

Професор разредне наставе, предмет 
математика

(I циклус), са 28,00% радног времена, 
на одређено време до 31.08.2021. године

Психолог, предмет основне животне 
вештине

(I циклус), са 7,60% радног времена, 
на одређено време до 31.08.2021. године

Професор српског језика, предмет 
српски језик

(II, III циклус), са 30,00% радног 
времена, на одређено време до 

31.08.2021. године

Професор математике, предмет 
математика

(II, III циклус), са 39,3% радног 
времена, на одређено време до 

31.08.2021. године

Професор енглеског језика, предмет 
енглески језик

(I, II, III циклус), са 25,30 радног 
времена, на одређено време до 

31.08.2021. године

Наставник или стручни сарадник 
основне школе, предмет предузетништво

(II, III циклус), са 7,10% радног 
времена, на одређено време до 

31.08.2021. године

Професор информатике и рачунарства, 
предмет дигитална писменост

(I, II, III циклус), са 15,30% радног 
времена, на одређено време до 

31.08.2021. године

Професор физике, предмет физика
(II, III циклус), са 9,40% радног 
времена, на одређено време до 

31.08.2021. године

Хемија
(II, III циклус), са 9,40% радног 
времена, на одређено време до 

31.08.2021. године

Професор предмета грађанско 
васпитање и стручни сарадник основне 
школе, предмет одговорно живљење у 

грађанском друштву
(II, III циклус), са 16,60% радног 

времена, на одређено време до 
31.08.2021. године

Професор биологије, хемије, физике, 
предмет примењене науке

(III циклус), са 6,9% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2021. године

Професор историје, предмет историја
(II, III циклус), са 9,40% радног 
времена, на одређено време до 

31.08.2021. године

Професор географије, предмет 
географија

(II, III циклус), са 9,40% радног 
времена, на одређено време до 

31.08.2021. године

Професор биологије, предмет биологија
(II, III циклус), са 9,5% радног времена, 
на одређено време до 31.08.2021. године

Андрагошки асистент у складу са 
Законом

(I, II, III циклус) на одређено време до 
31.08.2021. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да поседују стручну спрему у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; да испуњавају услове 
за пријем у радни однос у складу са чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да имају сав-
ладан „Интегрални програм обуке за остваривање програ-
ма основног образовања одраслих” у складу са Правилни-
ком о врсти образовања наставника који остварују програм 
образовања одраслих, модул I и II. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству или извод 
из матичне књиге рођених); доказ да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; доказ да знају српски језик. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 026/313-060.

ОШ “СВЕТИ САВА”
11300 Смедерево, Металуршка бб

тел. 026/663-999

Наставник српског језика
са 50% радног времена, на одређено 

време, до повратка запослене са 
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање које подразумева: 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије, или специјалистичке струковне 
студије) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме за рад 
наставника у основној школи; 2. поседовање психичке, 
физичке и здравствене 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 месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, није утврђено дискриминаторно понашање у 
складу са законом, 4. држављанство Републике Србије; 

5. знање српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из става 1 тачка 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве 
на конкурс а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова 
из става 1 тачка 5) доказује се тако што кандидат који 
није стекао средње, више или високо образовање на 
српском језику је у обавези да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Потребно је да кандидати 
попуне пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства и одштампаног заједно са потребном 
документацијом о испуњености услова доставе устано-
ви. Документа се достављају у оригиналу или овере-
ним фотокопијама. 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 код секретара 
школе и преко телефона 026/663-999 (секретар) или 
026/663-990 (директор).

ОШ ”РАДИЦА РАНКОВИЋ”
11317 Лозовик, Трг првобораца 7

тел. 026/831-741
e-mail: oslozovik@gmail.com

Наставник физике
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, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Канди-
дат мора да има степен и врсту стручне спреме у складу 
са важећим Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи - за 
обављање послова наставника физике. Остали услови: 
1) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 2) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3) држављанство 
Републике Србије; 4) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете; потписана пријава са рад-
ном биографијом; оверену копију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме; оригинал или оверену 
копију уверења 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 дипло-
ма (као што је наведено напред, приликом доказивања 
степена и врсте стручне спреме). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 
1. попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - део Ново на сајту, http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc). Кандидати чије су пријаве благо-
времене, потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који уђу у ужи круг биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на контакт адресе које су навели 
у својим пријавама. Након обављене психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима, Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос и обавља разговор са кандида-
тима, а о датуму обављања разговора, кандидати ће бити 
обавештени на број телефона који напишу на пријави. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Све пријаве са приложеном документа-
цијом предати у секретаријату школе од 09.00 до 12.00 
часова или послати поштом на адресу: Основна школа 
„Радица Ранковић”, 11317 Лозовик, Трг Првобораца бр. 7.

Наука и образовање
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СОМБОР

ОШ “МАРКО ОРЕШКОВИЋ”
25252 Бачки Грачац, Личка 16

тел. 025/576-7503, тел./факс: 025/576-7004
e-mail: osmarkooreskovic@gmail.com

Наставник математике
за 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 
а) да има одговарајуће образовање, предвиђено Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи радно место - наставник 
математике; б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) да има држављанство Репу-
блике Србије; д) да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса и то: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству не старије од 6 
месеци, уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци, 
личну биографију - CV. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Сви докази се подносе у 
оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаго-
времене 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 служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен 
у просторијама школе. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса се предају непосредно у секретаријату 
школе сваког дана од 07.00 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 наставник математике”.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412-030

Ванредни професор за ужу научну 
област Методика наставе математике

на период од 5 година
УСЛОВИ: високо образовање на студијама трећег степе-
на (докторске академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10.09.2005. г.; научни назив 
доктора наука стечен по пропису који је уређивао високо 
образовање пре 10.09.2005. г. и то: доктор наука методи-
ке наставе математике, доктор математичких наука, док-
тор методике наставе-докторска дисертација усмерана 
ка ужој научној области; доктор дидактичко-методичких 
наука-докторска дисертација усмерена ка ужој научној 
области, доктор дидактичко-методичких наука разредне 
наставе у области методике наставе математике, доктор 
методике разредне наставе-докторска дисертација усме-
рена ка ужој научној области, доктор методике разредне 
наставе природе, математике, информатике и физичког 
васпитања. Кандидати морају испуњавати и остале усло-
ве предвиђене Законом о високом образовању, Статутом 
и општим актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и 
општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Канди-
дати уз пријаву подносе: фотокопије диплома свих нивоа 
студија са додацима диплома, попуњен образац биограф-
ских података (преузет са: http://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzite/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) приложен у 
штампаној и електронској форми, библиографију објавље-
них радова и саме радове, евалуацију студената о педа-
гошком раду, уверење о некажњавању (МУП) и фотоко-
пију личне карте. место рада Сомбор. Неблаговремене и 

непотпуне пријаве неће се разматрат. конкурс је отворен 
15 дана од објављивања у листу Послови. Поступак избора 
у звање и заснивање радног односа спроводи се у складу са 
одредбама Закона о високом образовању, одредбама Ста-
тута и општих аката Универзитета у Новом Саду и Статута 
и општих аката Факултета.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МЛАДОСТ”

25263 Пригревица, Вука Караџића 6/а
тел. 064/209-7304

Директор
мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове прописане чланом 122 став 5.чланом 139 и чланом 
140 став 1, и 2.Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и 
Правилника о ближим условима за избор директора уста-
нове образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
број 108/2015) и то да има: 1. одговарајуће образовање 
за наставника те врсте школе и подручја рада, за педа-
гога и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника; 1/1 на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то:студије другог степена и 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или инетрдисциплинарне, 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 прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005 године; лице из подтачке 1/2 мора да има завршене 
студије првог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. пси-
хичку, 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 кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примања или давања мита, за кри-
вична дела из гупе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 4. држављан-
ство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно - васпитни рад; 6. обуку и положен 
испит за директора установе и најмање осам година рада 
у установи образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност. Докази о испуње-
ности услова из тачке 1, 3 - 5 саставни су део пријаве на 
конкурс а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву кандидат подноси: попуњен 
формулар за пријаву на конкурс (налази се на сајту Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.
gov.rs); биографију са кратким прегледом кретања у служ-
би; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију докумената о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту за нставника, 
педагога или психолога (дозвола за рад); потврду о радном 
стажу у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања (оригинал); уве-
рење из надлежне службе МУП-а да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у 
условима за избор директора; уверење основног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доношења оптужног 
предлога за наведена кривична дела; уверење привредног 
суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности, не старије од 30 дана; уверење 
о држављанству РС не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверену 
фотокопију); извештај просветног саветника као доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (уколико је кандидат имао појединачно стручно-педа-
гошки надзор) уколико нема овај извештај кандидат дос-
тавља краћу изјаву на околност недостављања извештаја. 
Доказ о резултатима стручно-педагошког надзора и оцену 
спољашњег вредновања доставља кандидат на конкурс 
који је предходно обављао дужност директора школе; -ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту за директо-
ра установе (пријава која не садржи ово уверење неће се 
сматрати непотпуном, изабрани кандидат ће бити у обаве-

зи да у законском року положи испит за директора шко-
ле); уколико кандидат није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ да кандидат поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора. Прија-
ве доставити лично или поштом на адресу: Основна школа 
“Младост” Пригревица, Вука Караџића бр.6/а, са назнаком 
“пријава на конкурс за директора”. Рок за достављање 
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Школа нема обавезу враћања конкур-
сне документације.Ближе информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе на телефон 064/209-7304.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА АПАТИН

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

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 и чланом 
122 став 5 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/2020) и Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 108/2015), и то: 1) да има високо образо-
вање; 2) да има одговарајуће радно искуство на послови-
ма образовања и васпитања; 3) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
4) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело или привредни преступ утврђен Законом о осно-
вама система образовања и васпитања; 5) за које није, у 
складу са Законом утврђено дискриминаторно понашање; 
6) да има држављанство Републике Србије; 7) да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 8) 
да има дозволу за рад (лиценца за наставника, психолога 
или педагога, односно положен стручни испит); 9) које има 
обуку и положен испит за директора. Кандидат за директо-
ра школе има одговарајуће образовање и радно искуство 
ако је стекло високо образовање за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психолога: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
претходног става тачка 1) подтачка (2) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; дозвола за рад (лиценца за наставника, пси-
холога или педагога, односно положен стручни испит); 
обука и положен испит за директора установе (поседовање 
лиценце за директора установе-кандидат који ту лицен-
цу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да 
испит за директора установе положи у року од две године 
од дана ступања на дужност у складу са одредбама Закона 
о основама система образовања и васпитања); психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; држављанство Републике Србије; није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће; за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за коју није у складу са Законом утврђено дискриминаторно 
понашање; кандидат за директора установе образовања 
и васпитања не може да буде лице које је правноснажно 
осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти; зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад; доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само 
кандидати који су претходно обављали дужност директо-
ра установе); преглед кретања у служби са биографским 
подацима. Уз пријаву кандидат подноси: попуњен форму-
лар за пријаву на конкурс (налази се на сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.
rs); биографију са кратким прегледом кретања у служби; 
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оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију докумената о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, 
педагога или психолога (дозвола за рад); потврда о радном 
стажу у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања (оригинал); уве-
рење из надлежне службе МУП-а да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела наведена 
у условима за избор директора; уверење основног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за наведена кривична дела; уверење привредног 
суда да није правноснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности, не старије од 30 дана; уверење 
о држављанству РС не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверену 
фотокопију); извештај просветног саветника као доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагош-
ки надзор); уколико нема овај извештај, кандидат дос-
тавља краћу изјаву на околност недостављања извештаја; 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора и оцену 
спољашњег вредновања доставља кандидат на конкурсу 
који је претходно обављао дужност директора школе; ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту за директо-
ра установе (пријава која не садржи уверење о положеном 
испиту за директора установе неће се сматрати непотпу-
ном, изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе); уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у 
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ да кандидат поседује психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора. Пријаве достави-
ти лично или поштом на адресу: Техничка школа са домом 
ученика 25260 Апатин, Пригревачка број 72, са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора”. Рок за достављање 
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Школа нема обавезу враћања конкур-
сне документације. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на телефон број 025/772-216.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ “НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“
22421 Буђановци, Небојше Јерковића 1

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

Наставник математике
у функционалном основном образовању 

одраслих

Наставник математике
са 88,89% радног времена

Наставник математике
у функционалном основном образовању 

одраслих, са 79,9% радног времена

Наставник математике
у функционалном основном образовању 

одраслих, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Сви кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020): да имају 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 стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука (лице из ове тач-
ке 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 нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Обавезно обра-
зовање лица из члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања 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 најмање по шест бодова из психолош-

ких, 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 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). 
Кандидати треба и: да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да су држављани Републике Србије, да знају српски језик и 
језик на коме се одвија образовно-васпитни рад. Кандида-
ти треба да приложе следеће документе: пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; биографију; диплому о стече-
ном високом образовању; уверење о положеном стручном 
испиту- лиценци (достављају кандидати који имају положен 
стручни испит); извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; лична карта (очитана или фотокопија); уве-
рења да кандидати нису осуђивани за дела из члана 139 став 
1 тачка 3 закона о основама система образовања и васпи-
тања; лекарско уверење из члана 139 став 1 тачка 2 закона 
о основама система образовања и васпитања кандидат при-
бавља пре закључења уговора о раду; доказ о знању српс-
ког језика и језика на коме се одвија образовно-васпитни рад 
достављају само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику. Потребно је приложити оргинале или овере-
не фотокопије докумената, не старије од 6 месеци. Пријаве 
на конкурс се достављају поштом или лично на адресу шко-
ле са назнаком “Пријава на конкурс _________ (са називом 
радног места и процентом радног времена”). Телефон за 
информације 022/447-214. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати.

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,
 са 44,44% радног времена

 (18 сати недељно)

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
40% радног времена (16 сати недељно)

УСЛОВИ: Сви кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020): да имају одговарајуће високо обра-
зовање 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, специјалистичке академске студије): студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка (лице из ове тачке мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Обавезно образовање лица из члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова. Степен и врста образо-
вања мора бити 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). Кандидати треба и: да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да нису осуђивана правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 

против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да су државља-
ни Републике Србије, да знају српски језик и језик на коме се 
одвија образовно-васпитни рад.кандидати треба да приложе 
следеће документе: пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; биографију; диплому о стеченом високом обра-
зовању; уверење о положеном стручном испиту- лиценци 
(достављају кандидати који имају положен стручни испит); 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; 
лична карта (очитана или фотокопија); уверења да кандида-
ти нису осуђивани за дела из члана 139 став 1 тачка 3 закона 
о основама система образовања и васпитања; лекарско уве-
рење из члана 139 став 1 тачка 2 закона о основама система 
образовања и васпитања кандидат прибавља пре закљу-
чења уговора о раду; доказ о знању српског језика и језика 
на коме се одвија образовно-васпитни рад достављају само 
кандидати који образовање 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 горенаведену адресу, са 
назнаком “Пријава на конкурс ___________ (са називом рад-
ног места и процентом радног времена”). Оглас је отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Теле-
фон за информације 022/447-214. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати.

Андрагошки асистент
на одређено време, за школску 
2020/2021. годину, односно до 

31.08.2021. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Сви кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020): да имају одговарајуће образовање (4 
степен стручне спреме); да имају психичку, физичку способ-
ност 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да су држављани Републике 
Србије, да знају српски језик и језик на коме се одвија обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати треба да приложе следеће 
документе: пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
биографију; диплому о стеченом образовању; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; лич-
на карта (очитана или фотокопија); уверења да кандидати 
нису осуђивани за дела из члана 139 став 1 тачка 3 закона 
о основама система образовања и васпитања; лекарско уве-
рење из члана 139 став 1 тачка 2 закона о основама система 
образовања и васпитања прибавља се пре закључења уго-
вора о раду; доказ о знању српског језика и језика на коме се 
одвија образовно-васпитни рад достављају само кандидати 
који образовање 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 горен наведену адресу, са назнаком 
“Пријава на конкурс __________ (са називом радног места 
и процентом радног времена”). Оглас је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Телефон за 
информације 022/447-214. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО БРЗАК УЧА”

22400 Рума, Вука Караџића 70
тел. 022/474-716

Наставник практичне наставе у области 
електротехнике, за образовне профиле 
Електроинсталатер и Електромеханичар 

за термичке и расхладне уређаје 
(односно Сервисер термичких и 

расхладних уређаја)
УСЛОВИ: V, VI или VII степен стручне спреме, а у складу 
важећим Правилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада електротехника и важећим 
Законом о основама система образовања и васпитања.

Наука и образовање
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Наставник стручних предмета електро 
струке - за предмете Оперативни 

системи и Рачунарске мреже

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечено образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије) у складу са Законом о високом образовању, почев 
од 10. септембра 2005. године, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, а у складу са важећим Правилником о врсти и 
степену стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада електротехника и то: дипломирани инжењер 
електротехнике; дипломирани инжењер електронике; 
дипломирани математичар смерови програмерски, рачу-
нарства и информатике; професор информатике, дипло-
мирани инжењер за информационе системе односно 
дипломирани инжењер организације за информационе 
системе или дипломирани инжењер организационих 
наука одсеци за информационе системе, информацио-
не системе и технологије; дипломирани инжењер рачу-
нарства; дипломирани математичар; мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, претходно завршене 
основне академске студије у области електротехнике 
и рачунарства на свим студијским програмима; мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства студијски про-
грам рачунарске комуникације и претходно завршење 
основне академске студије у области електротехнике и 
рачунарства на студијском програму рачунарске мреже и 
комуникације; мастер математичар; мастер информати-
чар; мастер инжењер информационих технологија; мас-
тер инжењер организационих наука студијски програм 
информациони системи и технологије или софтверско 
инжењерство и рачунарске науке; дипломирани матема-
тичар - информатичар; Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати у оквиру завршених студија 
положених најмање пет предмета из области рачунар-
ства и информатике (од тога најмање један из области 
Програмирање и најмање један из области Објектно 
оријентисано програмирање) и најмање два предме-
та из једне или две следеће области - Математика или 
Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом 
од стране матичне високошколске установе; и важећим 
Законом о основама система образовања и васпитања.

Наставник стручних предмета електро 
струке за предмет Софтверски алати

са 50% радног времена

УСЛОВИ: врста и степен стручне спреме: VII степен 
стручне спреме, стечено образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије) у складу са Зако-
ном о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. 
године, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, а у складу са 
важећим Правилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада електротехника и 
то: дипломирани инжењер електротехнике; дипломи-
рани инжењер електронике; дипломирани математи-
чар смерови програмерски, рачунарства и информати-
ке; професор информатике, дипломирани инжењер за 
информационе системе односно дипломирани инжењер 
организације за информационе системе или дипломира-
ни инжењер организационих наука одсеци за информа-
ционе системе, информационе системе и технологије; 
дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани 
математичар; мастер инжењер електротехнике и рачу-
нарства, претходно завршене основне академске студије 
у области електротехнике и рачунарства на свим сту-
дијским програмима; мастер инжењер електротехнике 
и рачунарства студијски програм рачунарске комуника-
ције и претходно завршење основне академске студије 
у области електротехнике и рачунарства на студијском 
програму рачунарске мреже и комуникације; мастер 
математичар; мастер информатичар; мастер инжењер 
информационих технологија; мастер инжењер организа-
ционих наука студијски програм информациони системи 
и технологије или софтверско инжењерство и рачунар-
ске науке; дипломирани математичар - информатичар; 
Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати у оквиру завршених студија положених најмање 
пет предмета из области рачунарства и информатике 
(од тога најмање један из области Програмирање и нај-
мање 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 високош-
колске установе; и важећим Законом о основама система 
образовања и васпитања.

Наставник практичне наставе у области 
Машинства

УСЛОВИ: V, VI или VII степен стручне спреме, а у складу 
важећим Правилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада машинство и обрада 
метала и важећим Законом о основама система образо-
вања и васпитања.

Наставник информатике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечено образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије) 
у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. 
септембра 2005. године, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, а у складу са важећим Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
и важећим Законом о основама система образовања и вас-
питања.

Наставник физике
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечено образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије) 
у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. 
септембра 2005. године, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, а у складу са важећим Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама

Наставник стручних предмета електро 
струке, Програмирање и Рачунарска 

графика и мултимедија
на одређено време ради замене 

директора у првом мандату
УСЛОВИ: VII/1, стечено образовање на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) у складу са Законом о високом образовању, почев 
од 10. септембра 2005. године, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Професор информатике, односно у складу са 
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада електротехника.

ОСТАЛО: 1. одговарајуће образовање у складу са важећим 
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада електротехника, Правилником 
о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада машинство и обрада метала, важећим Пра-
вилником о врсти и степену стручне спреме наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама и Законом о основама система обра-
зовања и васпитања; 2. да лице има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије, 5. да познаје језик на коме се изводи 
настава. Кандидат у пријави на конкурс подноси следећа 
документа: 1. пријавни формулар који можете наћи на 
интернет страници Министарства; 2. испуњеност услова у 
погледу врсте и степена стручне спреме доказује се ориги-
налом, односно овереном фотокопијом дипломе/уверења 
о звању и степену стручне спреме; у складу са важећим 
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада електротехника за наведене 
предмете уз диплому доставити потврду издату од стране 
матичне високошколске установе; уз мастер диплому оба-
везно доставити диплому основних студија као и додатак 
дипломи, ако постоји; 3. оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; 4. оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству Републике Србије 

(не старије од 6 месеци), 5. доказ о неосуђиваности. Напо-
мена: 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. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Сва потребна обавештења могу се 
добити у секретаријату школе на тел. 022/474-716. Пријаве 
са потребном документацијом о испуњености услова под-
носе се на адресу школе, са назнаком „За конкурс“.

ССШ „БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ - 
МИХИЗ“

22406 Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/2462-026

Наставник физичког васпитања
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
27% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место, поред општих услова 
прописаних чланом 24 Закона о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05 75/14 13/17 - одлука УС, 113/17 
и 95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: да има одговарајуће образовање, пропи-
сано чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: на студијама другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, изузетно и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. Одговарајуће образо-
вање кандидата мора бити у складу са чланом 2 став 1 тач-
ка 19) Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“ бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I 13/2016-II, 
2/2017-I и II, 13/2018, 7/2019, 2/2020 и 14/2020). Кандидат 
треба да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима. Кандидат не сме бити осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. Кандидат мора да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик, на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад у школи. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду, 
а остале доказе кандидати достављају уз пријаву на кон-
курс. Уз пријавни формулар (који кандидати преузимају са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја), кандидати достављају кратку рад-
ну биографију и доказе о испуњености прописаних услова, 
у оригиналу или овереној фотокопији, и то: све дипломе 
којима доказује стечено одговарајуће образовање и доказ 
(потврду факултета или оверену фотокопију индекса) о 
положеним испитима из предмета геометрија или основи 
геометрије; уверење из МУП-а да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом сходно члану 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања и да 
за њега није утврђено дискриминаторно понашање, у скла-
ду са законом, не старије од 6 месеци од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“; уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“; извод из МК рође-
них, не старији од 6 месеци од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“. Доказ да зна српски језик (изјаву о 
томе дату у слободној форми, под кривичном и материјал-
ном одговорношћу) кандидат доставља само уколико обра-
зовање није стекао на српском језику. Пријава мора бити 
потписана и садржати тачну адресу, мејл-адресу и контакт 
телефон кандидата.

Наука и образовање
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СУБОТИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ЂУРКОВИЋ”

24323 Фекетић, Братства бб
тел. 024/4738-071

Педагошки асистент
ради пружања додатне помоћи 
и подршке ученицима ромске 

националности у образовању, на 
одређено време до краја школске године 

2020/2021, тј. до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат за наведено радно место поред општих 
услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“ 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - 
др. закон, 10/19 и 6/20), и чланом 8 став 1 Правилника о 
педагошком и андрагошком асистенту („Сл.гласник РС“ бр. 
87/19), и то: а) има одговарајуће образовање IV степен 
средња стручна спрема које доказује оригиналом или овере-
ном фотокопијом дипломе, савладан програм обуке за педа-
гошког асистента у складу са Правилником о педагошком и 
андрагошком асистену (“Сл. гласник РС”, бр 87/19), лице које 
има савладан програм обуке за педагошког асистента пре-
ма Правилнику о програму обуке за педагошког асистента 
(„Сл. гласник РС“, 11/10) или модуларни програм обуке за 
педагошког асистента из 2016. г сматра се да има савладан 
програм обуке у складу са горе наведеним правилником тј. 
чланом 8 ставом 1 истог што доказује оригиналом или ове-
реном фотокопијом докумената, б) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима што 
се доказује лекарским уверењем; в) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) 
има држављанство Републике Србије; д) зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (услов прописан Зако-
ном о основама система образовања и васпитања/ познаје 
ромски језик- (услов прописан Правилником о педагошком и 
андрагошком асистенту).

ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да приложи: молбу са био-
графијом; попуњен пријавни формулар на званичној стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
www.mpn.gov.rs, оригинал или оверену фотокопију дипломе 
средње школе, оригинал или оверену фотокопија докумен-
та којом се доказује савладан програм обуке за педагошког 
асистента); лекарско уверење (подноси се пре закључивања 
уговора о раду); уверење из казнене евиденције МУП-а о 
некажњавању; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; доказ о знању језика на коме се оства-
рује образовно васпитни рад у складу са чланом 141 став 7. 
Закона, може да обавља лице које је стекло средње, више 
или високо образовање на језику на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад или је положило испит из тог језика по 
програму високошколске установе- - доказ о знању ромског 
језика доказује на начин прописан ставом 8 истог члана тј. 
потврдом високо школске установе или националног саве-
та ромске националне мањине. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни 
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 посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће 
се обавити у просторијама ОШ „ Никола Ђурковић” Феке-
тић, Братства бб, с тим што ће кандидати о датуму и вре-
мену бити обавештени на контакт телефон који су навели 
у својим пријавама.У складу са чланом 155. став 7. Закона 
установа у поступку избора педагошког асистента прибавља 
мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. 
Докази о испуњености услова под а), в), г) и д) достављају 
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 5б) ове 
одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” коју издаје Национална служба за 
запошљавање. Пријаве слати на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс - педагошки асистент”. Фотоко-
пије докумената морају бити оверене од стране надлежног 
органа у супротном неће бити узете у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити у секретаријату шко-
ле путем телефона 024/4/738-071.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126

Конкурс за избор з за текућу школску 
2020/21. годину: 

Здравствена нега и рехабилитација - 
теорија

са 10% радног времена, на мађарском 
наставном језику

Масажа - теорија
са 5% радног времена, на мађарском 

наставном језику

Физикална терапија - вежбе
са 33% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за заснивање 
радног односа прописане чл. 139 и чл. 140 став 1 Закона о 
основама образовања и васпитања, а то су: 1. одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 став 1 Закона: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз услов да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета;2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање;4. држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (мађарски језик). Члан 141 став 3 
Закона регулише да, изузетно, послове наставника умет-
ничких и стручних предмета у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи, за које се не образују 
наставници са одговарајућим образовањем из члана 140 
ст. 1 и 2 Закона, може да обавља и лице са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 3 Закона, односно средњим 
образовањем. Члан 140 став 3 Закона регулише да изузет-
но, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем. Правилником о степену 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. 21/2015, 11/2016, 13/2018, 5/2019, 2/2020 и 14/2020, 
даље Правилник) прописани су степен и врста образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Здравство и социјална 
заштита и то за стицање образовања у трајању од две годи-
не и за средње образовање и васпитање у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању. Правилник може да се преузи-
ма на званичној интернет страници Средње медицинске 
школе: www.medicinskasu.edu.rs Кандидат је дужан да уз 
попуњени пријавни формулар, који се преузима на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs) на конкурс достави: 
оверену копију доказа о стеченом одговарајућем високом 
образовању у складу с чл. 140 Закона и Правилника;ове-
рену копију доказа о стеченом одговарајућем средњем 
образовању у складу са Правилником; уверење из казне-
не евиденције МУП-а да лице није осуђивано, у складу са 
чл. 139 став 1. тачка 3) Закона (прибавља се у надлежној 
полицијској управи према месту пребивалишта); оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије; оверену копију доказа да зна српски и/или мађар-
ски језик; (оверена копија дипломе о завршеној средњој 
школи, вишој школи или факултету на српском/мађарс-
ком језику или уверење о положеном испиту из српског/
мађарског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе).Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 Закона на српском језику, 
сматра се да је достављањем овог доказа, доставио и доказ 

да зна српски језик.Кандидати који испуњавају услове за 
пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака.Након психолошке процене конкурсна 
комисија обавиће разговор са кандидатима који се нала-
зе на листи кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и доноси решење о избору кандидата.Иза-
брани кандидат доставља лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Копије 
доказа које се подносе при конкурисању оверавају се од 
стране надлежног органа, у супротном, неће се узети у 
разматрање.Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу: Средња 
медицинска школа, 24106 Суботица, Београдски пут 126, са 
назнаком „Конкурс за радно место”.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
24322 Ловћенац, Ђуре Стругара 30

тел. 024/4736-066

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат може да буде лице које испуњава усло-
ве прописане чланом 139 и чланом 140 став 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 чланом 2-7 Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 108/2015) односно 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 другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2. на 
основним студијима у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из тачке 1 подтачка 2) мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Кандидат мора да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; 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 кривично дело насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности; да про-
тив њега 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 наведена кривична дела; да има дозволу за рад настав-
ника/стручног сарадника (лиценцу), обуку и положен испит 
за директора, држављанство Републике Србије и да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидати треба да приложе: радну 
биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију 
дозволе за рад наставника, васпитача или стручног сарад-
ника, оригинал или оверену фотокопију уверења о положе-
ном испиту за директора установе (пријава која не садржи 
уверење о положеном испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за директора 
школе), потврду да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, уверење/
потврду (оригинал) из надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
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правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, за кривично дело примање и давање мита; 
уверење/потврду (оригинал) из надлежног привредног 
суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; уверење/потврду (ори-
гинал) из надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак 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; уверење о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених. Кандидат за директора, уколико 
поседује, дужан је да уз пријаву на конкурс достави и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора о његовом раду 
(извештај просветног саветника). Кандидат који је претход-
но обављао дужност директора школе дужан је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Диплома, односно уверење о стеченом високом образо-
вању, уколико је на српском језику, на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, уједно је и доказ да кандидат зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад, у супротном је потребно доставити оверену копију 
доказа да зна српски језик (оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој школи на српском језику или потвр-
ду из средње школе да је учио српски језик). Напомена: 
Документацију која се доставља уз пријаву кандидат дос-
тавља у три примерка (један примерак чини оригинал или 
фотокопија наведене документације коју је оверио јавни 
бележник, а у два примерка достављају се обичне фото-
копије оверених примерака). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом слати са назнаком „Конкурс за директора”, 
на адресу: Основна школа „Вук Караџић”, Ђуре Стругара 
30, Ловћенац. За све информације можете позвати број 
телефона: 024/4736066. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЕЧЕЊИ ИШТВАН”

24000 Суботица, Карађорђев пут 94

Наставник српског језика и књижевности
са 40% радног времена, на одређено 

време до 31.08.2021.

Наставник математике
на српском наставном језику

2 извршиоца

Наставник математике
на српском наставном језику, са 88,88% 

радног времена

Наставник ликовне културе
на мађарском наставном језику

са 60% радног времена
УСЛОВИ: поред општих услова 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 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1), 3) -5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. Наставник 
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 и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Наставник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 

или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има напред наведено образовање. Образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на наставник 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. На основу члана 141 став 
7 Закона о основама система образовања и васпитања, 
послове наставника и стручног сарадника може да обавља 
лице које је стекло средње, више или високо образовање 
на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад или 
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: биографију, 
попуњен пријавни формулар на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.
mpn.gov.rs оригинал или оверену фотокопија дипломе, уве-
рење из казнене евиденције МУП-а о некажњавању, доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад у складу са чланом 141 став 7 Закона (да је стекло 
средње, више или високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је положио испит из 
тог језика по програму високошколске установе), доказ о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених. Кандида-
ти чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су при-
ложени сви докази и који испуњавању услове за оглашено 
радно место, упућују се на проверу психофизичких способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени на контакт адресу у својим пријавама. 
Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама ОШ 
„Сечењи Иштван“ у Суботици, Карађорђев пут 94, с тим што 
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на кон-
такт телефон који су навели у својим пријавама. У складу са 
чланом 155 став 7 Закона, установа у поступку избора педа-
гошког асистента прибавља мишљење надлежног органа 
јединице локалне самоуправе. Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључивања 
уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом 
слати искључиво поштом (не имејлом) на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс” а на коверти назначити на које 
радно место се конкурише. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Одлука о избору кан-
дидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријава, о чему ће бити обавештени сви 
кандидати, у складу са Законом. Контакт телефон: 024/525-
799, Гордана Поњаушић, секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЕЧЕЊИ ИШТВАН”

24000 Суботица, Карађорђев пут 94

Педагошки асистент
за помоћ у васпитно-образовном раду 

са ученицима ромске националности, на 
одређено време до 31.08.2021.

УСЛОВИ: поред општих услова 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 про-
писане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања: 1) да има одговарајуће образовање - IV сте-
пен стручне спреме; 2) савладан програм обуке за педагош-
ког асистента прописан од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, тј. завршен програм обуке 
за педагошког асистента, 3) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) 
да није правоснажном пресудом осуђен 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 или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да има 
држављанство Републике Србије; 6) да лице зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, 
познавање ромског језика.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити:биографију, 
попуњен пријавни формулар на званичној страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.
gov.rs, оригинал или оверену фотокопија дипломе, ориги-
нал или оверену фотокопију документа којим се доказује 
савладан програм обуке за педагошког асистента (уводни 
модул), уверење из казнене евиденције МУП-а о некажња-
вању, доказ о знању језика на коме се остварује образов-

но-васпитни рад у складу са чланом 141 став 7 Закона (да 
је стекло средње, више или високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио 
испит из тог језика по програму високошколске установе), 
доказ о држављанству, извод из матичне књиге рођених. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз 
које су приложени сви докази и који испуњавању услове 
за оглашено радно место, упућују се на проверу психофи-
зичких способности кандидата за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака, о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт адресу у својим 
пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у прос-
торијама ОШ „Сечењи Иштван” у Суботици, Карађорђев 
пут 94, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити 
обавештени на контакт телефон који су навели у својим 
пријавама. У складу са чланом 155 став 7 Закона, установа 
у поступку избора педагошког асистента прибавља миш-
љење надлежног органа јединице локалне самоуправе. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима изабрани канди-
дат подноси пре закључивања уговора о раду. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу школе, са наз-
наком: „За конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Одлука о избору кандидата 
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава, о чему ће бити обавештени сви кандида-
ти, у складу са Законом. Контакт телефон: 024/ 525-799, 
Гордана Поњаушић, секретар школе.

ОИСШ ”ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14

тел. 024/553-037

Дефектолог - наставник у продуженом 
боравку

на наставном српском језику, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Дефектолог - наставник са одељењским 
старешинством

на српском наставном језику, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе са 
одељењским старешинством - 

олигофренолог
на српском наставном језику, на 

одређено време, ради замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: Поред услова прописаних чл. 139 до 144 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“ Сл. гласник 
РС “ бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/2020), кандидати за горе 
наведено радно место треба да имају:одговарајуће високо 
образовање према члану 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/19 и 6/20) и према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи за ученике са сметњама у развоју (“Службени глас-
ник РС-Просветни гласник”, бр. (17/2018), Поред одгова-
рајућег високог образовања, кандидат треба да испуњава 
следеће услове:да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторско понашање; зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Наставник мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са европским сис-
темом преноса бодова.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, уверење о држављанству Републике Србије или 
оверену фотокопију, извод из матичне књиге рођених или 
оверену фотокопију, доказ да није осуђиван правноснаж-
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ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторско понашање, доказ да 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са европским системом преноса бодова. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да достави своју професионалну 
биографију. Психолошку процену способности кандидата 
за рад са децом и ученицима извршиће Национална служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака.Пре закључења Уговора о раду кандидат треба 
да прибави уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима. Избор се 
врши у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. У складу са чланом 155 став 1 и 
2 у вези са чланом 154 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Пријаве на 
конкурс слати на адресу школе: ОИСШ „Жарко Зрењанин” 
Суботица, Ивана Горана Ковачића 14, Суботица. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА

„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14

тел. 024/553-037

Конкурс објављен 26.08.2020. у публикацији „Посло-
ви“ бр. 896-897 поништава се за радно место: стручни 
сарадник-специјални педагог. У свему осталом, кон-
курс остаје непромењен.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 67

Наставник за избор у звање професора 
струковних студија и заснивање радног 
односа из области Физичко васпитање 

и спорт, ужа научна област Физичко 
васпитање и спорт

УСЛОВИ: факултет физичке културе или Факултет за спорт и 
физичко васпитање, доктор наука, објављени научни однос-
но стручни радови у научним часописима и зборницима, са 
рецензијама, показује способност за наставни рад, позитив-
на оцена за наставно-педагошки рад од стране студената 
и има најмање пет година педагошког искуства у високом 
образовању или пет година у звању предавача или вишег 
предавача. Остали услови су утврђени Законом о високом 
образовању, Статутом школе, Правилником о избору у 
звања наставника и сарадника, Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова, у складу са којима 
ће бити извршен избор између пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да под-
несу: биографију са свим битним подацима, кретање у про-
фесионалном раду (установа, факултет, универзитет или 
фирма, трајање запослења и звање - навести сва звања), 
списак радова и саме радове, остале податке: о наставном 
раду; научноистраживачком, уметничком, стручном и про-
фесионалном доприносу; о ангажовању у развоју наставе 
и других делатности високошколске установе; ваннастав-
ним активностима; доприносу локалној и широј заједници; 
признањима и наградама. Докази у овереној фотокопији: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, све високошколске дипломе и додатак дипломи или 
нострификација диплома стечених у иностранству, доказ 
надлежног органа поводом чињенице да кандидат није под 
истрагом и није кривично осуђиван. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Прија-
ве на конкурс подносе се на адресу: Висока школа струков-
них студија за образовање васпитача и тренера у Суботи-
ци, Банијска 67. Сву конкурсну документацију, као доказ о 
испуњености услова конкурса, доставити и у електронској 

форми (на компакт диску - CD). Упућују се кандидати да 
користе Образац пријаве на конкурс који се налази на сајту 
школе www.vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у обзир и неће бити разматране.

ООШ “АДИ ЕНДРЕ”
24321 Мали Иђош, Главна 27

Педагошки асистент
на одређено време за школску 
2020/2021. годину, односно до 

31.08.2021. године
УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме, било ког про-
фила; савладан програм обуке за педагошког асистента у 
складу са Правилником о педагошком асистенту и андра-
гошком асистенту (“Службени гласник РС”, број 87 од 12. 
децембра 2019. године), напомена: за лице које има сав-
ладан програм обуке за педагошког асистента према Пра-
вилнику о програму обуке за педагошког асистента („Служ-
бени гласник РС”, број 11/10) или модуларни Програм 
обуке за педагошког асистента из 2016. године, сматра се 
да има савладан програм обуке према Правилнику о педа-
гошком асистенту и андрагошком асистенту (“Службени 
гласник РС”, број 87 од 12. децембра 2019. године); пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да говори 
српски, мађарски и ромски језик; држављанство РС.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан уз пријаву да приложи сле-
деће: попуњен пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs/) - додати и податке за контакти-
рање кандидата, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању и потврду о савладаном програму обуке за 
педагошког асистента; уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
неосуђиваности (оригинал или оверену фотокопију, при-
бавља се у надлежној полицијској управи према месту 
пребивалишта); лекарско уверење, којим се доказује пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима (доставиће изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду). Место рада: ООШ “Ади Ендре”, Мали 
Иђош, Главна 27. Рок за подношење пријава: 8 (осам) дана 
од дана објављивања огласа/конкурса у листу „Послови”. 
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Мило-
рад Илић, 024/4730-664. Адреса на коју се подносе пријаве: 
ООШ “Ади Ендре”, Главна 27, 24321 Мали Иђош. 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 способности за рад са децом и ученицима. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

ШАБАЦ

СРЕДЊА ШКОЛА КОЦЕЉЕВА
15220 Коцељева, Доситејева 1

Професор руског језика
са 33% радног времена, до повратка 

раднице са боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има одговарајуће образовање, у складу са Пра-
вилинком о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у средњој школи. Рок за подношење пријава је 
8 дана од објављивања текста конкурса, на адресу школе 
Средња школа, 15220 Коцељева, Доситејева 1. Уз пријаву 
приложити доказе о испуњавању тражених услова.

УЖИЦЕ

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Оглас објављен у публикацији “Послови” 03.06.2020. 
године, поништава се за радно место: наставник 
металуршке групе предмета.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈЕЗДИМИР ТРИПКОВИЋ”

31236 Дивљака, Латвица бб

Наставник математике
са 88,89% радног ангажовања

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника математи-
ке треба да испуњава следеће услове: да поседује одгова-
рајућу врсту и степен стручне спреме у складу са чланом 
140 и 141 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др.закони, 
10/2019, 27/2018 - др.закони и 6/2020) и чланом 3 тачка 
9 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/2019), да у складу са 
чланом 142 Закона има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у 
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (обавезно достављају само они који 
образовање нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика). Уз одштампан образац пријавног 
формулара, кандидати достављају доказ о испуњености 
услова у погледу стручне спреме (оргинал или оверена 
фотокопија дипломе), доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење 
или потврду да није осуђиван (не старије од 6 месеци), 
личну биографију. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
(не старије од 6 месеци), прилажу кандидати приликом 
заснивања радног односа. Образац пријавног формулара 
кандидати преузимају са сајта Министарства просвете нау-
ке и технолошког развоја на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Сви докази 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, по истеку конкурса упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом н учени-
цима, коју врши Национална служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен 
у просторијама ОШ „Јездимир Трипковић”, Латвица. Прија-
ве са доказима о испуњености услова се предају непосред-
но у секретаријату школе, сваког радног дана од 8.00 до 
14.00 часова или поштом на адресу: ОШ ”Јездимир Трипко-
вић”, Латвица бб, 31236 Дивљака. Пријаве се предају у 
затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем у 
радни однос на радпо место наставника математике”. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА

 “СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”
31230 Ариље, Браће Михаиловића 8

тел. 031/891-953

Наставник немачког језика
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме у 
складу са чл. 140 и 141 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 
и 10/2019) и чланом 3 став 1 тачка 3 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (Сл. гласник РС - Просветни гласник бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019); да у складу са чланом 142 Закона има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 

Наука и образовање
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студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије и да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
одштампан и попуњен образац пријавног формулара, пот-
писане пријаве са радном биографијом у којој је потреб-
но навести да ли и које програме зна да ради на рачуна-
ру, кандидати достављају доказ о испуњености услова у 
погледу стручне спреме (оргинал или оверена фотокопија 
дипломе), доказ да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци од објављивања огласа у публикацији “Послови”), 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци од 
објављивања огласа у публикацији “Послови”) и уверење 
или потврду о неосуђиваности (не старије од 6 месеци од 
објављивања огласа у публикацији “Послови”). Образац 
пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја у делу Ново 
на сајту, на адреси http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу школе. Непотпуне, неуредне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник немачког језика
са 55,56% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат за рад на радно место треба да испуња-
ва следеће услове: да поседује одговарајућу врсту и сте-
пен стручне спреме у складу са чланом 140 и 141 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и чланом 3 став 1 тач-
ка 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), да у складу са 
чланом 142 Закона има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела наведена 
у члану 139 став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републи-
ке Србије и да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз одштампан образац пријавног 
формулара, кандидати достављају доказ о испуњености 
услова у погледу стручне спреме (оргинал или оверена 
фотокопија дипломе), доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци од објављивања у листу “Послови”), 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци 
од објављивања у листу “Послови”) и уверење или потврду 
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци од објављивања 
у листу “Послови”). Образац пријавног формулара канди-
дати преузимају са сајта Министарства просвете науке и 
технолошког развоја у делу Ново на сајту, на адреси http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANJE.doc. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу Школе. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

Наставник математике
са 44,44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат за рад на радно место треба да испуња-
ва следеће услове: да поседује одговарајућу врсту и сте-
пен стручне спреме у складу са чланом 140 и 141 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и чланом 3 став 1 тач-
ка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 

Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), да у складу са 
чланом 142 Закона има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела наведе-
на у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републи-
ке Србије и да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз одштампан и попуњен образац 
пријавног формулара, потписане пријаве са радном био-
графијом у којој је потребно навести да ли и које програ-
ме зна да ради на рачунару, кандидати достављају доказ 
о испуњености услова у погледу стручне спреме (оргинал 
или оверена фотокопија дипломе), доказ да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци од објављивања огласа у публи-
кацији “Послови”), извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци од објављивања огласа у публикацији 
“Послови”) и уверење или потврду о неосуђиваности које 
издаје Министарство унутрашњих послова (не старије од 6 
месеци од објављивања огласа у публикацији “Послови”). 
Потребно је да кандидат у пријави наведе да ли конкури-
ше на место наставника математике са пуним или непуним 
радним временом. Образац пријавног формулара кандида-
ти преузимају са сајта Министарства просвете науке и тех-
нолошког развоја у делу Ново на сајту, на адреси http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANJE.doc. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу Школе. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 
У УЖИЦУ

31000 Ужице, Ужичке републике 116

Васпитач
на одређено време до 31.12.2020. године
УСЛОВИ: да је лице стекло високо образовање и то: 1. да 
је лице које је завршило студије другог степена и које је 
стекло одговарајући академски назив мастер васпитач, са 
којим може да изводи васпитни рад у дому ученика средњих 
школа по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10.09.2005. године; 2. да је лице које је завршило сту-
дије другог степена и које је стекло одговарајући стручни, 
односно академски назив по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10.09.2005. године; 3. да је лице 
које је завршило основне студије на факултету у трајању 
од најмање четири године, чији је стручни назив у погледу 
права која из њега произилазе изједначен са академским 
називом мастер по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, сходно 
образовању које мора да има васпитач у средњој школи са 
домом ученика; да има физичку и психичку способност за 
рад са ученицима; да није правоснажном пресудом осуђи-
ван за кривична дела за која му је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању дужем од 6 месеци, као и за која му 
није у складу са законом утврђено дискриминатгорно пона-
шање било ког типа. Своје пријаве са доказима да испуња-
вају тражене услове кандидати треба да поднесу у року од 
5 дана од дана објављивања овог конкурса (са назнаком: 
„За конкурс“), на адресу: Дом ученика средњих школа Ужи-
це, Ужичке републике 116, 31000 Ужице.

ВАЉЕВО

ОШ “МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14000 Ваљево, Прва пролетерска 6

тел. 014/221-310

Наставник разредне наставе за рад у 
продуженом боравку

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, тј. до истека 

манадата директора школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 140 став 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Правил-
ником 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, 11/16, 2/17, 13/18, 
11/19, 2/20 и 8/20) и да испуњава услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања прописано је да у радни однос у установи може да 
да буде примљено лице, под условима прописаним законом 
и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здраствену способност за рад са ученицима; 3) 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на ком се остварује обра-
зовно - васпитни рад. Докази о испуњености услова под 1) 
и 3) -5) саставни су део пријаве на конкурс а доказ под 2) 
прибавља се пре закључења угвоора о раду. Доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар, који се преузима на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС (http://www.mpn.gov.rs/), а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију:оригинал или оверену 
копију дипломе о стеченом обарзовању; оригинал или ове-
рену копију уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); уверење 
из казнене евиденције МУП-а-а да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у усло-
вима за пријем у радни однос (не старије од 6 месеци). Пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служба за запошљавање, а доказ о 
психичкој, физичкој и здраственој способности за рад са уче-
ницима доставиће изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу.

ВРАЊЕ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БОРА СТАНКОВИЋ“
17510 Владичин Хан, Село Јелашница

тел. 017/476-250

Оглас објављен у публикацији НСЗ „Послови“ 
27.05.2020. године (број 883, страна 313), поништа-
ва се у целости за радно место: васпитач у групи 
припремно-предшколског програма.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БОРА СТАНКОВИЋ“
17510 Владичин Хан, Село Јелашница

тел. 017/476-250

Оглас објављен у публикацији НСЗ „Послови“ 
27.05.2020. године (број 883, страна 313), поништа-
ва се у целости за радно место: сервирка у ђачкој 
кухињи, са 50% радног времена.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БОРА СТАНКОВИЋ“
17510 Владичин Хан, Село Јелашница

тел. 017/476-250

Оглас објављен у публикацији НСЗ „Посло-
ви“ 27.05.2020. године (број 883, страна 313), 
поништава се у целости за радно место: педагог.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БОРА СТАНКОВИЋ“
17510 Владичин Хан, Село Јелашница

тел. 017/476-250

Оглас објављен у публикацији НСЗ „Послови“ 
27.05.2020. године (број 883, страна 312), поништа-
ва се у целости за радна места: наставник српског 
језика, са 94,44% радног времена и за наставника 
математике, са 88,89% радног времена.

Наука и образовање
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ИЗМЕНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БОРА СТАНКОВИЋ“
17510 Владичин Хан, Село Јелашница

тел. 017/476-250

Оглас објављен у публикацији ”Послови“ број 
898, од 09.09.2020. године, исправља се у погле-
ду трајања конкурса, тако што уместо: 8 дана како 
је објављено, треба да стоји: 15 дана (конкурс се 
продужава за још 8 дана, укупно 15 дана од дана 
објављивања конкурса).

ВРШАЦ

ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” 
26343 Избиште, Исе Јовановића 5

тел. 013/893-050
e-mail: oszzizbiste@gmail.com

Наставник историје
са 65% радног времена, на одређено 
време до окончања мандата одсутног 

запосленог на функцији директора 
школе

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и услове прописан у чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: да има одговарајуће образовање, однос-
но високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (сматра се да наставник, васпитач 
и стручни сарадник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има ово образовање); звање 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); да је држављанин Репу-
блике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна српски језик; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
доставе у оригиналу или овереном препису/фотокопији 
следећу документацију: 1) извод из матичне књиге рође-
них; 2) уверење о држављанству, не старије од шест месе-
ци; 3) диплому или уверење о стеченој стручној спреми и 
одговарајућу исправу коју издаје вискошколска установа 
као доказ да кандидат има образовање из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина или да је положио 
испите из педагогије и психологије и доказ да има положен 
испит за лиценцу односно стручни испит; 4) доказ о нео-
суђиваности правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 5) одштампан и 
попуњен пријавни формулар са сајта Министарства про-
свете; 6) доказ о знању српског језика (достављају канди-
дати који су образовање стекли на другом језику); 7) краћу 

радну биографију (осим кандидата који први пут заснивају 
радни однос). Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима вршиће Национална служба за запо-
шљавање пре доношења одлуке о избору кандидата. Кан-
дидат који буде био изабран у обавези је да пре закључења 
уговора о раду достави доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење), не старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ “ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114

тел. 013/834-573

Наставник математике
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које, поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
испуњава и посебне услове прописане одредбом чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС” бр.88/2017, 27/2018 10/2019 и 6/2020), и то: 1) 
да има одговарајуће образовање које је прописано Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник” бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020): про-
фесор математике; дипломирани математичар; дипло-
мирани математичар за теоријску математику и примене; 
дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку; дипломирани математичар-информатичар; професор 
математике и рачунарства; дипломирани математичар за 
математику економије; професор информатике-матема-
тике; дипломирани математичар-астроном; дипломирани 
математичар-примењена математика; дипломирани мате-
матичар-математика финансија (са изборним предметом 
Основи геометрије); дипломирани информатичар; мас-
тер математичар; мастер професор математике; мастер 
професор математике и физике; мастер професор мате-
матике и информатике; мастер професор математике и 
физике; мастер професор математике и информатике; 
дипломирани професор математике - мастер; дипломирани 
математичар - мастер; дипломирани инжењер математи-
ке - мастер (са изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани математичар - професор математике; дипло-
мирани математичар - теоријска математика; дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије); професор хемије-математике; професор гео-
графије - математике; професор физике - математике; про-
фесор биологије - математике; професор математике - тео-
ријско усмерење; професор математике - теоријски смер; 
дипломирани математичар и информатичар; дипломирани 
математичар - механичар; лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани-мастер, треба да 
имају завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета геометрија или 
основи геометрије) или двопредметне наставе математике 
и физике, односно математике и информатике; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете. 
Потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи, и то: доказ о одгова-
рајућем образовању (диплому); доказ 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско 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 изво-
ди образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику у 

обавези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе) 
и извод МКР (са холограмом). Доказ о испуњености услова 
под редним бројем 2 (лекарско уверење), кандидат прила-
же пре закључења уговора о раду. Докази који се прилажу 
морају бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу, 
са назнаком „Пријава на конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем теле-
фона 013/834-573.

Спремачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које, поред општих услова предвиђених Законом о раду: 1) 
поседује одговарајуће образовање, основно образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије;

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете. 
Потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи, и то: доказ о одго-
варајућем образовању (диплому); доказ да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање (уверење из МУП-а, не старије 
од 6 месеци), доказ о држављанству (уверење које није 
старије од 6 месеци) и извод МКР (са холограмом). Доказ 
о испуњености услова под редним бројем 2 (лекарско уве-
рење), кандидат прилаже пре закључења уговора о раду. 
Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или овере-
ни преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на 
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и путем телефона 013/834-573.

ПУ “СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО”
26360 Пландиште, Карађорђева бб

тел. 013/861-216

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: У радни однос може бити примњен кандидат који 
испуњава следеће услове: средње образовање, медицин-
ска сестра - васпитач и одговарајуће више образовање, 
односно, одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије или специја-
листичке струковне студије), на којима је оспособљено за 
рад са децом јасленог узраста - васпитач; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да 
није осуђиван правоснажниом пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: пот-
писану биографију кандидата, доказ о стеченом образо-
вању (оверени препис или оверену фотокупију дипломе 

Наука и образовање
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или уверења), доказ о држављанству Републике Србије, 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал/
оверену копију уверења о неосуђиваности. Лице задуже-
но за давање обавештења о јавном конкурсу: Снежана 
Манојловић, телефон: 013/861-216. Пријаве слати на адре-
су Предшколска установа „Срећно детињство”, 26360 План-
диште, Карађорђева бб.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-581, 834-967

Наставник гитаре
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће закон-
ске услове: 1. да имају одговарајуће образовање из члана 
140 Закона о основама система образовања и васпитања; 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије); на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. Наставник гитаре: (1) дипломирани 
музичар, усмерење гитариста; (2) дипломирани музичар 
- гитариста; (3) академски музичар гитариста; (4) мастер 
музички уметник, професионални статус - гитариста, 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није у складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4. да имају држављанство Републике Србије, 5. да 
знају српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву кандидати прилажу: формулар 
за пријаву на конкурс (скида се са сајта Министарства), био-
графију - CV, доказ о одговарајућем образовању, доказ да 
нису кажњавани (за дела из тачке 3 из полиције, не старије 
од 2 месеца), уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци, доказ о знању српског језика(ди-
плома средње школе), уколико одговарајуће образовање 
није било на српском, извод из матичне књиге рођених, 
фотокопију личне карте(или одштампану, ако је чипована). 
Доказ из тачке 1, 3-5 подносе кандидати, док доказ из тач-
ке 2 конкурса подноси само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду.

Наставник виолине
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће закон-
ске услове: 1. да имају одговарајуће образовање из члана 
140 Закона о основама система образовања и васпитања; 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије); на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. Наставник виолине: (1) дипломирани 
музичар, усмерење виолиниста; (2) дипломирани музичар 
- виолиниста; (3) академски музичар виолиниста; (4) мас-
тер музички уметник, професионални статус – виолиниста, 
2. да имају психичку, 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање, 4. да имају држављанство Републике Србије, 
5. да знају српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати прилажу: фор-
мулар за пријаву на конкурс (скида се са сајта Министар-
ства), биографију - CV, доказ о одговарајућем образовању, 
доказ да није кажњаван (за дела из тачке 3 из полиције, 
не старије од 2 месеца), уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци, доказ о знању срп-
ског језика(диплома средње школе), уколико одговарајуће 
образовање није било на српском, извод из матичне књиге 
рођених, фотокопију личне карте(или одштампану, ако је 
чипована). Доказ из тачке 1, 3-5 подносе кандидати, док 
доказ из тачке 2 конкурса подноси само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Сва приложена документа морају бити ориги-
нална или оверене фотокопије код нотара. Конкурс остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати путем поште на адресу: Музич-
ка школа “Јосиф Маринковић” Вршац, Трг Победе 4.

ЗАЈЕЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА
 “БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Наставник предметне наставе - 
социологија (предмет/и из ове области)

са 35% радног времена

Наставник предметне наставе предмет 
француски језик (предмет/и из ове 

области)
са 33,33% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду, за засни-
вање радног односа кандидат мора да испуњава посебне 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник” бр. 88/17 и 27/18 - 
и др. закони, 10/19 и 6/20): 1. да има одговарајући степен и 
врсту стручне спреме утврђене чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и важећим Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 
7/2019, 2/20 и 14/20), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 
2/20 и 3/20), Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Трговина, угости-
тељство и туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 
2/2020 и 14/2020); 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3. 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 насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање, злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела давање 
или примање мита; за кривична дела из групе кривична 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним првом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, ускладу са законом, утврђено дискримина-
торно право; 4. да је држављанин Републике Србије, 5. да 
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним формуларом доставља школи. Уз пријав-
ни формулар кандидат доставља следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе (односно уверења уколико 
диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и 
врсти образовања; уверење о неосуђиваности надлежне 
полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије од 3 месеца; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија); уколико кандидат није стекао обра-
зовање на српском језику доставља доказ (уверење или 
потврду) да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе; биографију 
(пожељно). Доказ о здравственој способности за рад са 
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана, биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака, 
о чему ће кандидати бити обавештени путем телефона 
на бројеве које су навели или на наведене имејл адре-
се. Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене и 

обавити разговор са њима. О терминима за разговор кан-
дидати ће бити обавештени путем телефона на бројеве 
које су навели, или на наведене имејл-адресе. Конкурсна 
комисија ће донети решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве Конкурсна комисија неће разма-
трати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
доставити поштом или лично на адресу: Средња школа 
“Бранислав Нушић” Сокобања, 18230 Сокобања, Митро-
полита Михаила 5, са назнаком „За конкурс за радно место 
наставника предметне наставе француски језик”, односно 
„За конкурс за радно место наставника предметне наставе 
социологија”.

СРЕДЊА ШКОЛА
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду за засни-
вање радног односа, кандидат мора да испуњава посебне 
услове прописане 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 чл. 44 Правилника о организацији и 
систематизацији радних места у Средњој школи „Бранислав 
Нушић” у Сокобањи од 31.10.2019. године то: 1. да има IV 
степен стручне спреме из подручја рада Економија, право и 
администрација, 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела давање или 
примање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
првом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, ускладу са законом, утврђено дискриминаторно 
право; 4. да је држављанин Републике Србије, 5. да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним формуларом доставља школи. Уз пријав-
ни формулар кандидат доставља следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе (односно уверења уколико 
диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и 
врсти образовања; уверење о неосуђиваности надлежне 
полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије од 3 месеца; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија); уколико кандидат није стекао обра-
зовање на српском језику доставља доказ (уверење или 
потврду) да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе; биографију 
(пожељно). Доказ о здравственој способности за рад са 
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака о чему 
ће кандидати бити обавештени путем телефона на броје-
ве које су навели или на наведене имејл адресе. Конкурс-
на комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене и обавити 
разговор са њима. О терминима за разговор кандидати ће 
бити обавештени путем телефона на бројеве које су наве-
ли, или на наведене имејл-адресе. Конкурсна комисија ће 
донети решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве конкурсна комисија неће разматрати. Прија-
ве на конкурс са потребном документацијом доставити 
поштом или лично на адресу: Средња школа “Бранислав 
Нушић” Сокобања, Митрополита Михаила 5, 18230 Соко-
бања, са назнаком „За конкурс за радно место референта 
за правне, кадровске и административне послове”.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ

19223 Подгорац
Подгорац бб

Секретар школе
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/17 и 95/18), треба да испуњава услове утврђене Зако-
ном о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 
6/2020) - даље: Закон, односно да: има одговарајуће образо-
вање, звање дипломирани правник - мастер или дипломира-
ни правник који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005 године; има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву 
прилаже: попуњени формулар који се налази на званичном 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одго-
варајућем образовању, уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију) 
не старији од 6 месеци, уверење надлежне полицијске упра-
ве о неосуђиваности правноснажном 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дело против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну санкцију и да за њега није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање-доказ да је кандидат положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе (оригинал или оверена фотокпија) уко-
лико је образовање стекао на страном језику уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом (лекарско уверење) изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Пријаве доставити на адресу: 
ОШ „Ђорђе Симеоновић”, 19223 Подгорац, са назнаком „За 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узи-
мати у обзир. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19000 Зајечар, Лењинова 1

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2020/2021. године, са 58% норме
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, положен одго-
варајући ниво обуке, најмање уводна обука за педагошког 
асистента прописана Правилником о програму обуке за 
педагошког асистента („Сл. гласник РС” број 11/2010), да 
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017, 
27/2018 - др. закон), да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима, да је 
држављанин Републике Србије, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања, да познаје српски језик и језик на коме се изво-
ди образовно васпитни рад, и ромски језик - када се ради 
са ученицима и породицама из ромске заједнице сходно 
члану 141 став 8 и 9 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, када је то неопходно. У поступку избора 
педагошког асистента прибавља се мишљење надлежног 
органа јединице локалне самоуправе.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар скинут 
са званичне странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, и уз одштампан, попуњен и потпи-

сан формулар који је обавезан доставља и своју пријаву 
по конкурсу - конкурсној комисији школе и то: диплома о 
завршеној средњој школи, уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, 
уверење /сертификат о положеном нивоу обуке за педа-
гошког асистента, доказ о знању ромског језика у складу 
са законом, доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања, уверење из полицијске ста-
нице да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Доказ да лице има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима доказује се уверењем надлеж-
ног дома здравља - службе медицине рада пре закључи-
вања уговора о раду-доставља га изабрани кандидат. 
Предвиђена психолошка процена способности кандидата 
за рад са ученицима у складу са законом. Документацију 
уз пријаву доставити у оригиналу или овереним копијама. 
Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Школа није у обавези да враћа 
конкурсну документацију.Пријаве са потребном документа-
цијом слати препоручено поштом на адресу: Основна шко-
ла „Ђура Јакшић” Зајечар, Лењинова 1 или предати лично 
у секретаријату школе, са назнаком “За конкурс/педагошки 
асистент - конкурсној комисији школе”, радним данима од 
08 до 13 часова, телефон 019/34-00-517.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19000 Зајечар, Лењинова 1

Наставник историје
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог на рад
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове у складу 
са чл. 139 и чл. 140Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то: кандидат за наставника: да има 
одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019) и 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, 10/2016, 11/16, 2/2017, 3/2017, 
13/18 и 11/2019); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министрства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар на конкурс кан-
дидат треба да приложи: краћу биографију са адресом 
и контакт телефоном; за наставника - доказ о стеченом 
одговарајућем образовању из члана члана 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019) и Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у ОШ („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) - (оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом одговарајућем образовању); 
(кандидат који има високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена доставља оверену копију дипло-
ме другог степена и оверену копију дипломе основних 
академских студија). Кандидати даље достављају доказ 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (потврда, уверење или други документ издат 
од стране МУП-а РС - оригинал не старији од 6 месеци); 
доказ да кандидат има држављанство Републике Србије 
(оригинал уверења - не старији од шест месеци); доказ 
о познавању српског језика, као језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат 

који није стекао образовање на српском језику (потвр-
да, уверење или други документ којим се доказује да је 
испит из српског језика положен по програму одгова-
рајуће високошколске установе - оригинал или оверена 
фотокопија). Лекарско уверење којим се потврђује да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Школа није у обавези да враћа 
конкурсну документацију. 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 пош¬ти у облику препоручене 
пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу или на 
дан државног празника, или у не¬ки други дан кад Шко-
ла не ради, рок истиче истеком првог наредног радног 
дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи све прилоге који се захте¬ва¬ју у конкурсу, у складу 
са Законом и подзаконским актима. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ва се може поднети у просторијама школе или предати 
препорученом поштом на адресу: ОШ ”Ђура Јакшић” у 
Зајечару, улЛењинова бр. 1, 19000 Зајечар, у затвореној 
коверти са назнаком “за комисију за избор “. Рок за под-
ношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Информације о конкурсу могу се добити 
непосредно у школи, као и на телефон 019/34-00-517.

ЗРЕЊАНИН

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел. 023/533-270, 023/533-273

Наставник предметне наставе - 
наставник латинског језика

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

55,55% радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописа-
них чланом 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 95/18 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања односно да: 
1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања које је стекло а) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука, уз претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; в) изу-
зетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 
11/16, 13/18, 5/19 и 2/20): професор класичне филологије; 
професор, односно дипломирани филолог који је савладао 
наставни план и програм високог образовања из предме-
та Латински језик у трајању од најмање четири семестра; 
2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доставе: 1. попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http: //www.mpn.gov.rs); 2. оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену 
стручне спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће висо-
ко образовање по прописима који уређују високо образо-

Наука и образовање
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вање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог 
степена. Када је образовање стечено у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 
2006. године или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидат доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је образовање стечено 
у систему војног школства, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује испуњеност усло-
ва у погледу стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања). Када је образовање стечено у иностранству, кан-
дидат доставља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, васпитача, однос-
но стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања). 3. Уколико је кандидат 
професор односно дипломирани филолог кандидат дос-
тавља и оверену фотокопија доказа да је савладао наставни 
план и програм високог образовања из предмета Латински 
језик у трајању од најмање четири семестра, 4. оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; 5. доказ о испуњавању услове из члана 139 
став 1 тачка 5) Закона о основама система образовања и 
васпитања односно да је лице стекло средње, више или 
високо образовање 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); 6. оригинал или оверена фото-
копија уверења (извода из казнене евиденције) Министар-
ства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања, 7. доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачу-
најући од дана објављивања текста конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се 
шаљу поштом или предају лично на адресу: Медицинска 
школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком „За 
конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или телефоном на број 023/533-
270 и 023/533-273. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Канди-
дати 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 процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико кан-
дидат не дође на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкур-
сна 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 кандидатима које се када постане 
коначно оглашава на званичној интернет страници Минис-
тарства 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.

ОШ “МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ”
Нови Бечеј, Маршала Тита 6 

тел. 023-771-109

Професор хемије
на српском језику, на одређено време 

преко 60 дана, 40% норме
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 139Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказ о испуњености овог услова подно-
си се уз пријаву на конкурс); 1) дипломирани хемичар, 
2) професор хемије, 3) професор хемије и физике, 4) 
професор хемије и биологије, 5) дипломирани хемичар 
опште хемије, 6) дипломирани хемичар за истраживање 
и развој, 7) дипломирани физикохемичар, 8) дипломи-
рани хемичар - смер хемијско инжењерство, 9) профе-
сор биологије и хемије, 10) професор физике и хемије за 
основну школу, 11) дипломирани професор биологије и 
хемије, 12) дипломирани хемичар - професор хемије, 13) 
дипломирани професор хемије - мастер, 14) професор 
физике - хемије, 15) професор географије - хемије, 16) 
професор биологије - хемије, 17) дипломирани профе-
сор физике - хемије, мастер, 18) дипломирани професор 
биологије - хемије, мастер, 19) дипломирани педагог за 
физику и хемију, 20 дипломирани физичар - професор 
физике и хемије за основну школу - мастер, 21) дипло-
мирани хемичар - мастер, 22) мастер професор хемије, 
23) мастер хемичар, 24) мастер професор физике и 
хемије, 25) мастер професор биологије и хемије, 26) мас-
тер физикохемичар, 27) дипломирани инжењер хемије 
аналитичког смера, 28) мастер професор предметне 
наставе, 29) дипломирани хемичар - инжењер за контро-
лу квалитета и менаџмент животне средине, 30) дипло-
мирани инжењер хемије биоорганског смера. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије хемије. А) 
Из члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. бр.88/17, 27/18, 
10/19.и 6/20): у радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом и то 
ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1. овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова из става 1. тач. 
1), 3) -5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Б) У погледу образовања у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.88/17, 
27/18 и 10/19 и 6/20): Наставник, васпитач и стручни 
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, однос-
но 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 академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим образовањем. 
Обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са европским системом преноса 
бодова. Уз пријаву доставити: 1. Пријаву на конкурс на 

пријавном формулару који се преузима са интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, 2. доказ о одгова-
рајућем образовању, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, 3. извод из матичне књиге рође-
них (на новом обрасцу издат од 01.03.2010), 4. уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), 5. извод из 
казнене евиденције МУП РС да није старије од 6 месеци, 
6. потврда са факултета као доказ о поседовању образо-
вања из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање 6 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова, 7. доказ 
да је стекао образовање на српском језику. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима кандидати ће доста-
вити пре закључења уговора о раду, а доказ о некажња-
вању прибавља установа. За кандидате који су изабрани 
у ужи круг врши се провера психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима од стране надлежне служ-
бе за запошљавање, применом стандардизованих посту-
пака. Пријаве са потребном документацијом доставити 
поштом, у року од 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији “Послови”, са назнаком: “За конкурс”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на број 
телефона: 023/771-109.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО ЋОПИЋ”

23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8
тел. 023/875-017

Домар/мајстор одржавања
са 50% норме

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 
13/17 - одлука УС) кандидат треба да испуњава и услове 
утврђене у члану 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (даље: Закон) 1. да има завршено 
средње образовање иии или ив степен техничке, елек-
тро или машинске струке, 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије, 
5. да зна српски језик (језик на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад). Уз пријаву на конкурс, кандидат је 
дужан да обавезно достави: 1. доказ о одговарајућем 
образовању, а) оверена фотокопија дипломе/уверења/ 
траженог степена и врсте образовања, 2. уверење о 
држављанству - оригинал или оверена фотокопија, 3. 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена 
фотокопија, 4. доказ да није осуђиван (за горе наведена 
дела у тачки 3) који није старији од 6 месеци - оригинал 
или оверена фотокопија, диплома/уверење издато на 
српском језику која се приложи као доказ под тачком 1. 
сматра се доказом о знању српског језика под тачком 5). 
Лекарско уверење (оригинал или оверену фотокопију) 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 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 запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања огласа за домара/мајстора одржавања. 
Пријаве слати на адресу школе: ОШ „Бранко Ћопић”, 
Бранка Радичевића 8, 23261 Лукићево, са назнаком „за 
конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и пот-
пуне пријаве. За све додатне информације обратити се 
директору школе на телефон 023/875-017.

ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78

тел. 023/548-820, локал 18

Наставник српског језика
са 66,66% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник 
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - ОУС 
и 113/17), треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане чланом 139, 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18-др. закон, 10/19 и 6/20), посебне услове из члана 
3 став 1 тачка 1) подтачка а) 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, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20), 
као и посебне услове из Правилника о организацији и 
систематизацији послова ОШ “Жарко Зрењанинин” из 
зрењанина, односно: I да има одговарајуће образо-
вање, односно да је: 1.професор српског језика и књи-
жевности, 2. професор српског језика и књижевности са 
општом лингвистиком, 3. професор српске књижевности 
и језика, 4. професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу, 5. дипломирани филолог српс-
ког језика са јужнословенским језицима, 6. дипломира-
ни филолог српске књижевности са јужнословенским 
књижевностима, 7. професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језика и југословенску књи-
жевност, 8. професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 9. 
професор српскохрватског језика и опште лингвистике, 
10. рофесор за српскохрватски језик са јужнословенс-

ким језицима, 11. професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима, 12. рофесор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности за 
наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад 
изводи на мађарском, односно русинском или румунс-
ком језику, 13. професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску и општу књижевност, 14. профе-
сор југословенске књижевности са страним језиком, 15. 
дипломиран филолог за књижевност и српски језик, 16. 
дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 17. 
професор српског језика и књижевности у одељењима 
за националне мањине, 18. професор српског језика и 
српске књижевности, 19. дипломирани компаратиста, 
20.мастер филолог (студијски програми: српски језик и 
књижевност, српска књижевност и језик, српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу, српски језик, 
српска књижевност, српска филологија (српски језик и 
лингвистика), српска књижевност и језика са компара-
тистиком), 21. мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: српски језик и књижевност, срп-
ска књижевност и језик, српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, српски језик, српска књижев-
ност, српска филологија (српски језик и лингвистика), 
српска фолологија (српски језик и књижевност), фило-
логија, модули: српски језик и српски језик и компара-
тивна књижевност, компаративна књижевност са тео-
ријом књижевности), 22. професор српскохрватског 
језика и књижевности, 23. мастер филолог из области 
филолошких наука, 24. професор југословенске књижев-
ности и српског језика, 25. мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет). лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима српски језик и књижевност; 
српкса књижевност и језик; српска књижевност и језик 
са компаратистикком; српска филологија: српски језик 
и књижевност; Србистика. II Да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да 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 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно - васпитни рад. Кандидати су у обавези 
да попуне пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, да га одштампају и доставе установи заједно са 
потребном документацијом. Уз пријавни формулар, учес-
ници конкурса треба да доставе и: 1. краћу биографију; 
2. диплому о траженој врсти и степену стручне спреме, 
оверена фотокопија; 3. доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије (уверење факултета, или 
копија индекса, или додатак дипломи, или доказ о поло-
женом стручном испиту-испиту за лиценцу), оригинал 
или оверена фотокопија; 4. уверење издато од надлеж-
не полицијске управе о казненој евиденцији за кривична 
дела из члана 139 став 1. тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије од шест 
месеци), оригинал или оверена фотокопија; 5. уверење 
о држављанству РС, не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија; 6. извод из МК рођених, обична 
копија; 7. Доказ о познавању српског језика (само за кан-
дидате који образовање нису стекли на српском језику). 
Доказ о испуњености услова из тачке II прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са 
потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 
дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса 
у огласним новинама Националне службе за запошља-
вање “Послови”. Неуредне, непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријаве на конкурс доставити на следећу адресу: ОШ 
“Жарко Зрењанин”, 23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 
78, са назнаком “За конкурс - српски језик”. Сва потребна 
обавештења можете добити од секретара школе, лично 
или на телефон: 023/548-820, локал 18. 

Наука и образовање

Највећа понуда слободних послова на једном месту



На евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

- незапослена лица која траже запослење
- запослени који траже промену запослења

              - друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се 

особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, од-
носно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спрем-
на да ради, која није засновала радни однос или на други начин 
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и 
активно тражи запослење.

Запосленим који тражи промену запослења сматра се 
особа која је у радном односу или је на други начин остварила 
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се 
на евиденцији лица која траже промену запослења.

Другим лицима која траже запослење сматрају се особе 
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврста-
ти у претходне две групе - ученици, студенти, пензионери, лица 
којима мирују права из радног односа и други.

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотогра-

фијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног др-
жавног органа, у којој постоји податак о пребивалишту

• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са ин-
валидитетом (решење надлежног органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома 
  (стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију 
достављају и уговор о раду.

Друга лица која траже запослење уз основну докумен-
тацију достављају:
• ученици и студенти - потврду о статусу
• пензионери - доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа - доказ/
  решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запо-

шљавање обавља се лично, у организационим јединицама На-
ционалне службе, према месту пребивалишта, односно месту 
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате бо-
равиште.

Услуге Националне службе за запошљавање
Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и 

повећамо ваше могућности за запошљавање.
• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем 
- публикација ,,Послови“
- огласна табла 
- сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs  

• Информисање путем интернета и у центрима за информи-
сање и професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору, 
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла  
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из катего-

рија теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради са-

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Нацио-
налне службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

Запослени који траже промену запослења и друга лица 
која траже запослење остварују право на информисање, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ:  0800/300-301  (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

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


