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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17 и 95/18) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном 
конкурсу за попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Министарство здравља 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 

ЗДРАВЉА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министар-
ство здравља, Београд, Немањина 22-26

II Радно место које се попуњава:  

1. Радно место инспектор за 
контролу производње и промет 
лекова, медицинских средстава 

и израде галенских лекова, 
разврстано у звање саветник

у Сектору за инспекцијске послове, 
Одељење инспекције за лекове, 

медицинска средства, психоактивне 
контролисане супстанце и прекурсоре

3 извршиоца
Услови: стечено високо образовање из научне области 
фармацеутске науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен државни струч-
ни испит, положен испит за инспектора, најмање 3 године 
радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

2. Радно место инспектор за 
медицинска средства, разврстано у 

звање саветник
у Сектору за инспекцијске послове, 

Одељење инспекције за лекове, 
медицинска средства, психоактивне 

контролисане супстанце и прекурсоре
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
медицинске науке, стоматолошке науке, фармацеутске нау-
ке или из стручне области технолошко инжењерство или 
електротехничко и рачунарско инжењерство или машинско 
инжењерство или хемијске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијамау трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање 3 
године радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

3. Радно место инспектор за 
производњу и промет психоактивних 

контролисаних супстанци и 
прекурсора, разврстано у звање 

саветник
у Сектору за инспекцијске послове, 

Одељење инспекције за лекове, 
медицинска средства, психоактивне 

контролисане супстанце и прекурсоре
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научних поља: при-

родноматематичких наука, техничко-технолошких наука, 
друштвено-хуманистичких наука или медицинских наука 
на основним академским студијама у обиму однајмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, положен испит 
за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

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

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

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

У изборном поступку за сва извршилачка радна мес-
та проверавају се:

Опште функционалне, компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије - 
провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задата-
ка (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације 
(писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „Дигитална писменост“ (поседовање знања и вешти-
на у основама коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако 
учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о поседовању знања и вешти-
на из наведених области, и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције - дигитална писменост, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ 
у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши 
провера наведене компетенције, ако увидом у достављени 
доказ не може поптпуно да оцени поседовање ове компе-
тенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру општих функционалних компетенција могу се наћи на 
интернет презентацији Службе за управљање кадровима, 
www.suk.gov.rs.

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

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада инспек-
цијски послови (општи управни поступак и управне споро-
ве; поступак инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) - провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обраду података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) - про-
вераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи из надлежности организације органа (Закон 
о лековима и медицинским средствима) - провераваће се 
писмено путем симулације

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада инспек-
цијски послови (општи управни поступак и управне споро-
ве; поступак инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) - провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обраду података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) - про-
вераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 

место - прописи из надлежности организације органа  (Закон 
о медицинским средствима) - провераваће се писмено путем 
симулације.

За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада инспек-
цијски послови (општи управни поступак и управне споро-
ве; поступак инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) - провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обраду података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) - про-
вераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи из надлежности организације органа (Закон 
о психоактивним контролисаним супстанцама) - провера-
ваће се писмено путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи 
на сајту Министарства здравља https://www.zdravlje.gov.rs/
tekst/346039/konkursi.php.

V Провера понашајних компетенција: Понашајне ком-
петенције за радна места под редним бројевима 1, 2. и 3. 
(управљање информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет провераваће се путем пси-
хометријских тестова) - стандардизованим инструментом 
(писмено) и путем интервјуа базираном на компетенцијама 
(усмено).

VI Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање 
кандидата за сва извршилачка радна места: Процена 
мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање 
вредности државних органа - провераваће се путем интер-
вјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве на јавни конкурс: Образац пријаве на јавни кон-
курс шаље се поштом или предаје непосредно на писарници 
Министарства здравља, 11000 Београд, ул. Немањина бр. 
22-26, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извр-
шилачког радног места”. 

VIII Лице које је задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Аурелија Бокшан, телефон: 011/2656-
330.

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

X Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава 
је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве 
који је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Министарства здравља или у штампа-
ној верзији на писарници Министарства здравља, Београд, 
Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кан-
дидата међу којима се спроводи изборни поступак. 
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри 
у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем 
наведеног податка на начин који је у пријави назначио за 
доставу обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним органима, 
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком вре-
менском периоду је стечено радно искуство); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспек-
тора.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге 
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Трговина и услуге

рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења 
о распоређивању или премештају на радно место у органу 
у коме ради или решења да је државни службеник нерас-
поређен.

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-
ложени 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. 

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

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурс-
ном поступку, односно који на основу достављених или при-
бављених доказа не испуњавају услове за запослење, пис-
мено се обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на наведену адресу Минис-
тарства.

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати 
без положеног државног стручног испита за рад у државним 
органима примају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада. Кандидати без положеног испита 
за инспектора примају се на рад под условом да тај испит 
положе у року од шест месеци од дана заснивања радног 
односа. 

Чланом 9 Закона о државним службеницима, прописано је 
да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под 
једнаким условима доступна сва радна места и да се избор 
кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати 
са положеним државним стручним испитом немају предност 
у изборном поступку у односу на кандидате без положеног 
државног стручног испита. Кандидати са положеним испи-
том за инспектора немају предност у изборном поступку у 
односу на кандидате без положеног испита за инспектора.

XV Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкур-
су, на основу података наведених у обрасцу пријаве на кон-
курс, изборни поступак ће се спровести почев од 31.03.2020. 
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на 
начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и понашајних 
компетенција ће се обавити у просторијама Службе за упра-
вљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2 (источно крило). Провера посебних функ-
ционалних компетенција и интервју са Конкурсном коми-
сијом ће се обавити у просторијама Министарства здравља, 
Нови Београд, Омладинских бригада 1.

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

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

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

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

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спрово-
ди Конкурсна комисија коју је именовао министар здравља.

Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства 
здравља www.zdravlje.gov.rs и на огласној табли, на веб-стра-
ници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, 
на порталу e-управе, веб-страници и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

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

                        Трговина и услуге

„КОПАОНИК“ АД
11000 Београд, Змај Јовина 3

e-mail: pravna.sluzba@adkopaonik.co.rs

Продавац грађевинског материјала
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, без обзира на 
занимање. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу CV 
на наведену имејл-адресу до 13.03.2020. године.

NUT SHOP DOO
11000 Београд, Миклошићева 8

тел. 063/360-619

Продавац у здравој храни
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; без обзира на радно 
искуство. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на кон-
такт телефон 063/360-619; конкурс остаје отворен до попуне 
радног места.

БГД ПАРТНЕР ДОО
11000 Београд, Мокролушка 68

Издавање регистрационих 
налепница на техничком прегледу 

возила
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани правник; 
знање рада на рачунару; без обзира на радно искуство. Заин-
тересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон 
063/7098-009 или да пошаљу пријаву на e-mail: kontakt@
bgdpartner.rs Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

ДОО „МИО-ГОР“ БЕЧЕЈ ПЈ АДА
24430 Ада, Саве Ковачевића 5/а

тел. 060/5248732
e-mail: miogor.laura@gmail.com

Трговац
на одређено време, у продавници 

кућних апарата
УСЛОВ: IV степен стурчне спреме у било ком занимању; 
знање језика средине (српски мађарски); возачка дозвола Б 
категорије (није обавезно). Рад се одвија у две смене. Могућ-
ност преласка запослења у неодређено радно време. Рок за 
пријаву на конкурс је до попуне радног места. Лице за кон-
такт: Лаура Вукобрат.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН 
“КО ТЕ ШИША ВЕРА”

21000 Нови Сад, Марка Миљевића 12
тел. 064/1345-730

Фризер
на одређено време

УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме у било ком 
занимању. Јављање кандидата на горенаведени контакт 
телефон. Трајање конкурса до 27.03.2020. 

„ЕСТЕТИКА МОДЕРНА“
САЛОН ЗА НЕГУ ТЕЛА
21000 Нови Сад, Футошка 50

тел. 063/8213-296
e-mail: rada50rada@yahoo.com

Козметичар на одређено време
УСЛОВИ: III, IV, V, VI или VII степен стручне спреме у било 
ком занимању. Јављање кандидата на контакт телефон: 
063/8213-296. Трајање конкурса до 26.03.2020.

ВОЈНА УСТАНОВА „ДЕДИЊЕ“
11000 Београд, Делиградска 40а

тел. 065/8485-025

Помоћни радник - послужилац хране
за рад у Суботици, на одређено време 4 

месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Рад на одређено време, 
рад у сменама. Заинтересовани кандидати могу се јавља-
ти на горе наведени телефон. Рок за пријаву је 26.03.2020. 
додине.

АУТО-КУЋА „АЛФА“ ДОО
24000 Суботица, Јована Микића 18

тел. 024/555-500
e-mail: tamara.novkov@autokucaalfa.com

Ауто-механичар - ауто-електричар
УСЛОВИ: средња стручна спрема, ауто-механичар или 
ауто-електричар, возачка дозвола Б категорије, радно иску-
ство од 36 месеци на истим или сличним пословима. Заин-
тересовани кандидати могу своје биографије слати на горе 
наведену имејл-адресу. За ближе информације звати на горе 
наведени телефон. Рок за пријаву је 15.03.2020. године.

„КОПАОНИК“ АД
Београд - Стари град

Змај Јовина 3
тел. 011/3281-453

e-mail: pravnasluzba@adkopaonik.co.rs

Продавац на стоваришту
са местом рада у Пожеги

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, продавац, матурант 
гимназије математичког или природног смера, матурант гим-
назије језичког или друштвеног смера, економски техничар. 
Слање пријава на горе наведену имејл-адресу. Конкурс је 
отворен до 31.03.2020. године.

„MIVEX“ DOO ČAČAK
32000 Чачак

Булевар ослободилаца Чачка 105 б
тел. 064/8281-514

e-mail: maloprodaja.mivex@gmail.com

Трговац у малопродаји
пробни рад 1 месец, са местом рада у 

Пожеги
УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме без обзира на зани-
мање, возачка дозвола Б категорије. Опис посла: продаја 
робе у дисконту пића са превозом истог. Контакт особа: Дра-
гана Голубовић Ивић, тел. 064/828-1514. Конкурс је отворен 
до попуне радног места.

STAN TECHNOLOGIES DOO
11080 Земун

e-mail: sristic@stantech.rs
тел. 063/641-991

Електротехничар
пробни рад од месец дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, потребно радно искуство 
од 12 месеци. Кандидати пријаве могу доставити на e-mail 
адресу: sristic@stantech.rs или се могу пријавити на број теле-
фона: 063/641-991.

www.nsz.gov.rs
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„МЕРКАТОР С“ ДОО 
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Ауто-пут за Загреб 11/а

Месар
на одређено време, за рад у објекту у 

Инђији
Задаци: пријем и излагање робе у складу са интерним про-
цедурама, праћење квалитета робе и стања на залихама, 
услуживање потрошача и помоћ при куповини, одржавање 
чистоће и хигијенско-здравствене исправности робе, алата 
и уређаја.

Нудимо: сталну обуку и усавршавање (обука нема комер-
цијални основ, односно лица која се укључују у програм 
обуке не сносе трошкове по било ком основу), рад у пози-
тивном и динамичном окружењу, могућност петодневне 
радне недеље у неким објектима. Пријаве поднети на 
e-mail: selekcija@mercator.rs или се јавити на број телефона: 
0800/104-105 (бесплатан позив).

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
“БРУКА ДОБРА ПИЦА”

11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 95б

тел. 065/501-69-08

Пица мајстор
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: III или II стручне спреме у било ком занимању.

Помоћни радник у кухињи
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Радно искуство 6 месеци, пробни рад 1 месец. 
Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања огла-
са.

THE TWO DEER
11000 Београд, Скадарска 32

тел. 011/7242-994

Хостеса
на одређено време

10 извршилаца

Шанкер-бармен
на одређено време

10 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; 
предвиђен пробни рад. За хостесте енглески језик - средњи 
ниво. Кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: info@
dvajelena.rs. Оглас је отворен до попуне.

CITY CAFÉ DOO
11070 Београд, Гандијева 76а

тел. 063/243-335

Конобар/конобарица
УСЛОВИ: пожељно радно искуство у области угоститељства. 
Контакт особа: Небојша Срећковић, 063/243-335.

“ВУЛКАНИЗЕР ЗА СВЕ - 
ЗВОНКО И НЕША” ПР ЗВОНКО 

ДИМИТРИЈЕВИЋ
26300 Вршац, Белоцрквански пут 2

тел. 065/289-4102

Помоћни радник (вуканизер)
УСЛОВИ: I - IV ниво квалификације, без обзира на назив 
(пожељно да је руковалац пољопривредне технике, ауто-ме-
ханичар), искуство пожељно, али није неопходно. 

ОСТАЛО:  кандидати могу своје пријаве да доставе на адре-
су: Белоцрквански пут 2, Вршац, од 7 до 19 чаосва или на 
телефон: 065/2894-102, трајање конкурса до 01.04.2020.

ПП “МЕРКУР МАРКОМ”
11000 Београд, Милешевска 12

e-mail: merkur@mts.rs

Продавац
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Заинтересовани 
кандидати треба да пошаљу CV на наведену имејл-адресу до 
04.04.2020. године.

EMPEROLINE DOO
11224 Врчин, Булевар револуције 22в

тел. 064/100-1740
e-mail: natasa.ackovski@emperoline.com

Радник у кол-центру
15 извршилаца

Помоћни радник
особа са инвалидитетом

УСЛОВИ: Јављање кандидата на телефон: 064/100-1740.

            Медицина

УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

Одељење за функционалну нефролошку 
дијагностику и перитонеалну дијализу, 
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. Приликом пријаве на 
конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају усло-
ве из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему 
претходно искуство о раду, додатно образовање или спо-
собљеност, 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 ковер-
ти, на наведену адресу Клинике, са назнаком радног места 
за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Стручни сарадник за јавне набавке
Одсек јавних набавки, на одређено 
време до 3 месеца, због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: високо образовање из области економских или 
правних наука: (на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године / на основним студијама у 
трајању до три године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године); знање рада на 
рачунару; пожељно радно искуство у пословима везаним за 
јавне набавке. Кандидати су дужни да доставе следећа доку-
мента: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотоко-
пију дипломе о завршеној школи, фотокопију радне књижи-
це или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори 
о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему претходно иску-

ство о раду, додатно образовање или способљеност, дужи-
на 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 конку-
рише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

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

тел. 0113223-655

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу

пробни рад 3 месеца
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању 
и унапређењу здравља појединаца и породице, ради на 
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак боле-
сти, односно, на спровођењу скрининг програма у складу с 
посебним програмима донетим у складу са прописима и пла-
ном рада службе, врши дијагностику и благовремено лечење 
пацијената, прописује лекове и медицинска средства, указује 
хитну медицинску помоћ, упућује пацијента у одговарајућу 
здравствену установу према медицинским индикацијама, 
односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и 
предлоге за наставак лечења пацијента, спроводи здрав-
ствену заштиту из области менталног здравља, у поступку 
остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује 
пацијента на секундарни и терцијарни ниво, води потпуну 
медицинску документацију о здравственом стању пацијен-
та, фактурише здравствене услуге које пружа, сви лекарски 
прегледи и здравствене услуге  из области педијатрије: пре-
вентивни лекарски прегледи, лекарски прегледи у саветова-
лишту, лекарски преглед пре имунизације, лекарски преглед 
за превремени полазак детета у школу, педијатријски пре-
глед новорођенчета у стану, преглед пред упућивање у уста-
нову за колективни боравак,  категоризација деце ометене у 
психо-физичком развоју, едукација средњег, вишег и висо-
ког кадра у оквиру Програма стручног усавршавања, струч-
но води здравствене раднике током стажа и приправничког 
стажа и одговоран је за њихов рад , ради у комисијама и на 
посебним програмима према плану у складу са позитивним 
прописима, вођење електронског здравственог картона, вак-
циналног картона, спровођење здравствено-васпитног рада 
у складу са планом, саветовање са родитељима, одговара 
за заштиту на раду за себе и за свој тим, обавља и друге 
послове из домена своје струке по налогу непосредног руко-
водиоца, за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу 
и начелнику службе.

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање - високо образовање 
- медицински факултет: на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација 
из педијатрије; на основним студијама у трајању од најмање 
пет година по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација 
из педијатрије. Радно искуство/ додатна знања / испити: 
стручни испит; лиценца; специјалистички испит; најмање 
три године и шест месеци радног искуства у звању докто-
ра медицине; познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office i Windows окружење). Уз молбу приложити: био-
графију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фото-
копију дипломе о положеном специјалистичком испиту, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотоко-
пију лиценце или решења о упису у Комору  и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

Медицинска сестра / техничар у 
служби кућног лечења

пробни рад 3 месеца
4 извршиоца

Опис послова: води медицинску документацију и сачиња-
ва извештаје о раду службе кућног лечења и медицинске 
неге и у стану болесника, предузима све неопходне мере, 
даје инфузионе растворе у стану, даје интрамускуларне и 
интравенске ињекције у стану, ставља фиксациони завој, 
врши обраду декубитиса и других рана у стану, врши давање 
серума, врши скидање конаца, врши катетеризацију и заме-
ну катетера, спроводи терапију са кисеоником, учествује у 
здравствено-васпитном раду, ради ЕКГ снимање, фактурише 
пружене здравствене услуге израђује месечне и тромесеч-
не извештаје, управља санитетским возилом и у вези са тим 
сноси сву одговорност, учествује у палијативном збриња-
вању болесника, рад у Тиму за палијативно збрињавање, 
пружање подршке породици оболелог, одговорна за потро-
шњу и залихе лекова и санитетског материјала, ради и друге 

Трговина и услуге / Медицина
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послове из домена своје струке по налогу одговорне сестре и 
начелника службе којима је одговоран за свој рад.

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

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности 

офталмологија
пробни рад 3 месеца

Опис послова: врши превентивне и куративне офталмолош-
ке прегледе свих популационих група, врши прегледе обо-
лелих и даје мишљење за инвалидске и пензионе комисије, 
врши прегледе оболелих ради лечења и кориговања вида, 
врши циљане офталмолошке прегледе на захтев других 
лекара и по извршеном прегледу даје мишљење, предлаже 
медикаментозну и другу терапију у извештају о здравственом 
стању пацијента, ради у комисијама са посебним програми-
ма у складу са позитивним законским прописима, одлукама 
органа управљања и директора Дома здравља, фактурише 
здравствене услуге које пружа, ради и друге послове из 
области своје струке по налогу непосредног руководиоца и 
начелника службе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање - медицински факултет: на 
интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и 
завршена специјализација из офталмологије; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и завршена специјализација из офталмологије; струч-
ни испит; лиценца, најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине, познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу 
приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, фотокопија уверења о положеном специјалис-
тичком испиту, фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у Комору 
и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотоко-
пије, које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - 

оториноларинголог
пробни рад 3 месеца

Опис послова: врши превентивне и куративне оторинола-
ринголошке прегледе пацијената и даје своје мишљење, 
врши испитивање функције вестибуларног и кохлеарног 
апарата на захтев ординирајућег доктора, пружање хитме 
медицинске помоћи (зауставља крварење из носа, вађење 
страног тела и др) оријентационивестибуларни преглед, 
аудиолошки преглед, предлаже медикаментозну и другу 
терапију у извештају о здравственом стању пацијента, врши 
прегледе и даје мишљења за комисије, по потреби, фактури-
ше здравствене услуге које пружа, ради и све остале послове 
из области своје струке по налогу непосредног руководиоца 
и начелника службе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање - медицински факултет: на 
интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и 
завршена специјализација оториноларингологије; на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет година по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из оториноларинголо-
гије; стручни испит; лиценца; специјалистички испит; нај-
мање три године и шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине, познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: 
биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотоко-
пију лиценце или решења о упису у Комору и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

Магистар фармације - медицински 
биохемичар

пробни рад 3 месеца
Опис послова: одговоран је и учествује у раду свих анализа 
које се раде у лабораторији, припрема стандарде и растворе 
за рад, контролне серуме и калибраторе, стара се о квали-

тетном и ефикасном раду лабораторијских анализа, контро-
лише тачност анализа помоћу стандардних серума, ради са 
токсичним инфективним и корозивним материјалом, ради 
са аутоматизованим апаратима и учествује у њиховом одр-
жавању, апликује тестове на аутоматизованим апаратима, 
врши верификацију (потписивање) и оверу лабораторијских 
резултата, мења опсеге референтних вредности по потреби 
у договору са начелником Службе, врши обуку, одговоран 
је за стручни рад својих сарадника и учествује у здравстве-
но-васпитном раду, ради и друге послове из своје струке по 
налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима 
је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање, фармацеутски факултет - смер 
медицинска биохемија: на интегрисаним академским сту-
дијама, 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 висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из медицинске биохемије; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању 
магистра фармације медицинског биохемичара, познавање 
рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окру-
жење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету, фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о 
упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити нео-
верене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Виша медицинска сестра - техничар 
у поливалентној патронажи

пробни рад 3 месеца
Опис послова: планира и пружа услуге процеса здравствене 
неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандар-
дима савремене здравствене неге, о чему води прописану 
медицинску документацију, координира здравствено-васпит-
ни рад здравствених и других радника на свом микрореону, 
обавља патронажну посету и одговорна је за садржај рада, 
води дневник посета и осталу документацију у служби, кон-
тактира и сарађује са изабраним лекаром и другим здрав-
ственим организацијама зависно од конкретног случаја, 
сарађује са представницима локалне заједнице, хуманитар-
ним организацијама, установама социјалне заштите и оста-
лим установама од значаја за породицу, прибавља и анали-
зита податке на основу којих се предузимају потребне мере 
у спречавању ширења заразних болести, израђује месечни, 
тромесечни и годишњи извештај, обавља посете трудници, 
бабињари и новорођенчету, одојчету, малом и предшколс-
ком детету, као и лицу старијем од 65 година, каои посете 
по налогу изабраног лекара свим популационим групама, 
обавља патронажне посете оболелом од малигног обољења, 
психоза, шећерне болести, ендемског нефритиса, прогресив-
них неуромишићних обољења и осталим популационим гру-
пама по налогу изабраног лекара, учествује у сагледавању 
потребе организованог кућног лечења, реализује и фактури-
ше здравствене услуге и одговорна је за тачност података , 
ради и друге послове из домена своје струке по налогу одго-
ворне сестре службе и главне сестре ДЗ-а којима одговорна 
за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке, општи 
смер: на основним студијама првог степена (струковне/
академске), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године, на основним студија-
ма у трајању од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење) стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању више, односно струковне 
медицинске сестре, током пробног рада одговори радним 
задацима самосталног рада, поседовање возачке дозволе 
Б категорије. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о 
упису у Комору, фотокопију возачке дозволе и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

Службеник за јавне набавке
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; познавање рада на рачуна-
ру (основни пакет MS Office и Windows окружење), положен 
стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са 
законом; најмање три године радног искуства. Уз молбу 
приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној 
школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 

и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотоко-
пије, које се не враћају кандидатима.

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања уређаја и опреме

пробни рад 3 месеца
Опис послова: припрема годишњи план јавних набавки, 
план набавки на које се закон не примењује и план контроле 
јавних набавки; прикупља, уређује, припрема и контролише 
податке неопходне за спровођење јавних набавки и набав-
ки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку; 
спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже 
мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на 
које се закон не примењује; припрема разне извештаје који 
се достављају Управи за јавне набавке, државној ревизор-
ској институцији, Секретаријату за здравство, Министарству 
здравља, Републичком фонду за здравствено осигурање, 
контролише акте донете у поступцима јавних набавки, 
сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контро-
лама, према годишњем плану; учествује у поступцима јавних 
набавки као члан комисије; прави план праћења и реали-
зације извршења уговора и прати реализацију препорука о 
спроведеним контролама; припрема уговоре, извештаје и 
води евиденције из области свог рада. ради и друге послове 
из своје струке по налогу директора Дома здравља, помоћ-
ника директора за немедицинска питања; ради на посло-
ви методологије планирања, анализе и развоја пословања 
Дома здравља, припрема предлоге, планове и програме 
развоја рада и економског пословања Дома здравља, при-
према документацију за спровођење поступака јавних набав-
ки и прати прописане рокове до окончања поступка јавне 
набавке, учествује у припреми и изради извештаја о посло-
вању, прати законску регулативу у оквиру своје делатности, 
припрема разне извештаје који се достављају Управи за 
јавне набавке, државној ревизорској институцији, Секрета-
ријату за здравство, Министарству здравља, Републичком 
фонду за здравствено осигурање, доставља План и измену 
плана набавки, кварталне извештаје и годишњи извештај о 
извршењу плана набавки Управи за јавне набавке и држав-
ној ревизорској институцији коришћењем апликативног соф-
твера који је израђен од стране Управе за јавне набавке, 
ради и друге послове из своје струке по налогу директора 
Дома здравља, помоћника директора за немедицинска 
питања, руководиоца Одељења ЕФП којима је одговоран за 
свој рад.

Опис послова: обавља све административне послове (кар-
нет, превоз, прековремени рад, план дежурстава, плаћена 
одсуства), обавља све послове на отварању и обради радних 
налога и води дневне евиденције о раду, врши аналитич-
ку обраду и контролу и ради извештаје о утрошку горива, 
обавља административни део посла набавки и ангажовања 
сервиса, врши дневну анализу нереализованих радних нало-
га, припрема месечни извештај реализације радних налога, 
припрема месечни извештај утрошка техничког материја-
ла, припрема евиденцију за осигурање имовине (објекта, 
опреме), води евиденцију техничке документације припре-
ма инвестициону-техничку документацију, предмер и пред-
рачун радова за извођење потребних радова на објектима, 
ради остале послове који су му сродни по структури радног 
места и искуствено-практичним знањима, по налогу начел-
ника службе, којем одговара за свој рад.

УСЛОВИ: најмање средње образовање; познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз 
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завр-
шеној школи и фотокопију држављанства. Доставити неове-
рене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом или личном доставом у писар-
ницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данило-
ва 16, IV спрат, соба 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.

Медицина

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ДОМ ЗДРАВЉА
14210 Уб, Добросава Симића 1

тел. 014/411-644

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен струч-
ни испит; поседовање лиценце за рад или решења о упи-
су у именик Лекарске коморе; да је држављанин Републи-
ке Србије. Опис послова као у Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова Дома здравља Уб. 
Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: 
пријаву на оглас са кратком биографијом; копију личне кар-
те; уврење о држављанству (не старије од 6 месеци); ове-
рену копију дипломе о завршеном медицинском факултету; 
оверену копију уверења о положеном стручном испиту; ове-
рену копију лиценце или решење о упису у именик лекарске 
коморе. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном као и документа којима се доказује испуњеност 
услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на горе 
наведену адресу. Рок за подношење пријаве је 10 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

Физиотерапеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња меди-
цинска школа (физиотерапеутски техничар); положен струч-
ни испит; да је кандидат држављанин Републике Србије. 
Опис послова као у Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова Дома здравља Уб. Заинтересо-
вани кандидати подносе следећу документацију: пријаву 
на оглас са кратком биографијом; копију личне карте; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); оверену 
копију дипломе о завршеној средњој школи; оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа 
којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фото-
копије), достављају се на горе наведену адресу. Рок за под-
ношење пријаве је 10 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

за потребе Службе за продужено 
лечење и негу, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене 

до повратка са трудничког, породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа општег смера; положен стручни испит. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа доку-
мента: пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт 
подацима; фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 
62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове ________ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
“СОКОБАЊА”

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: висока стручна спрема (дипломирани економиста), 
VII/1 степен стручне спреме; радно искуство на пословима 
дипломираног економисте од најмање 2 године. Заинтере-
совани кандидати уз пријаву подносе следећу документа-
цију: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
потврду послодавца о радном искуству (оригинал), фотоко-
пију личне карте, кратку биографију. Пријаве се подносе на 
адресу: Специјална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, 
Војводе Мишића 48 или непосредно у болници. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

тел. 2667-755

Медицинска сестра - техничар 
на осталим болничким одељењима, 

пробни рад три месеца
Опис послова: спроводи здравствено васпитни рад, обавља 
општу и специјалну негу у рехабилитацији; обавља посло-
ве везане за личну хигијену и исхрану пацијената; спрово-
ди прописану терапију и води медицинску документацију и 
евиденцију; стара се о благовременом присуству пацијена-
та на терапији по утврђеном распореду; учествује у пратњи 
пацијената при транспорту у другу медицинску установу или 
у другим организованим одласцима пацијената; обавља и 
друге послове у оквиру своје струке у сменском раду и по 
налогу главне сестре службе или болнице, као и начелника 
службе или дежурног лекара.

УСЛОВИ: средња медицинска школа, општи или 
педијатријски смер, положен стручни испит, лиценца за рад; 
радно искуство 6 месеци. 

ОСТАЛО: кандидати су обавезни да доставе писану пријаву 
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фото-
копије: дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге 
рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, волон-
терски уговори, потврда послодавца и сл.). Приликом засни-
вања 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. Прија-
ве са потребном документацијом достављају се на адресу: 
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неу-
рологију, Београд, Сокобањска 17а-Правна служба. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији “Послови”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Возач возила Б категорије
за рад у Одељењу за послове 

безбедности, одбране и ванредних 
ситуација, заштите на раду, ППЗ, 
обезбеђење објеката и простора, 

телефонске централе и унутрашњег 
транспорта у Служби за помоћне и друге 

послове Опште болнице Крушевац, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог на 
боловању

УСЛОВИ: средња школска спрема, изузетно: основно обра-
зовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана 
ступања на снагу ове уредбе; возачка дозвола Б категорије. 
Опис послова: према Правилнику о организацији и система-
тизацији.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе или оверену фотокопију сведо-
чанства о завршеној основној школи са потврдом о радном 
искуству на наведеним пословима, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију возачке дозволе Б категорије, фотокопију изво-
да из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме). Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не 
достави наведена документа у остављеном року, са њим се 
неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној 
коверти, са назнаком “За оглас”, са називом и редним бројем 
радног места за које се конкурише, а на наведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

“ОЗРЕН” СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб

тел. 018/830-927

Возач
санитетског возила у болничким 

установама
УСЛОВИ: средње стручно образовање III или IV степен стру-
чне спреме, положен возачки испит Б категорије. Као доказе 
о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој стручној школи III или IV степен стручне спреме; 
оверену фотокопију возачке дозволе за Б категорију. Прија-
ве кандидата које не садрже тражену документацију сма-
траће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које 
пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговреме-
ним и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама путем поште на горенаведену адресу, 
уз напомену “Пријава на оглас за возача“ или лично у прос-
торијама болнице. 

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања и одржавања уређаја и 

опреме
у Одсеку за одржавање објеката и 

опреме у Служби за техничке послове
УСЛОВИ: средње образовање техничке струке, IV степен 
стручне спреме. Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове. 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; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена кандидата); уверење 
о држављанству РС; фотокопију личне карте или ишчитану 
личну карту; приликом заснивања радног односа кандидати 
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној 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 покрену-
та истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице). Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Кандидати који испуњавају услове 
огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Оглас је објављен и на интернет презентацији Минис-
тарства здравља Републике Србије и интернет 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 лично или путем поште на 
горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Доктор медицине - изабрани лекар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих
УСЛОВИ: стечено високо образовање, завршен медицински 
факултет, положен стручни испит, поседовање лиценце или 
решење о упису у комору.

Доктор медицине - изабрани лекар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

деце
УСЛОВИ: стечено високо образовање, завршен медицински 
факултет, положен стручни испит, поседовање лиценце или 
решење о упису у комору.

Медицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Виша медицинска сестра техничар
за рад у Служби поливалентне 

патронаже
УСЛОВИ: стечено више образовање, завршена виша меди-
цинска школа, положен стручни испит, поседовање лиценце 
или решење о упису у комору.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију 
дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад у струци; 
оверену фотокопију лиценце или решење о упису у комо-
ру. Пријавом на оглас кандидат даје сагласност за обраду 
података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља. При-
ликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да дос-
тави лекарско уверење као доказ о здраственој спсобности 
за послове за које се прима. Уз пријаву на оглас кандида-
ти прилажу доказе о испуњености услова у оригиналу или 
у овереном препису: уверење о држављанству, доказ да се 
против кандидата не води истрага и кривични поступак. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријаве на оглас доставити писарници Дом 
здравља Нови Пазар на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15

тел. 011/8241-508

Доктор медицине
Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз при-
мену принципа и процедура савремене медицине, о чему 
води прописану медицинску документацију; организује и 
спроводи мере на очувању и унапређењу здравља поје-
динца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора 
ризика за настанак болести, прати здравствено стање ста-
новништва 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 спроводи про-
писане систематске, циљане и скрининг прегледе; учествује 
у посебним програмима (вакцинација, мере у току епиде-
мија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); 
обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специја-
листичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати 
ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак 
лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати 
његово спровођење, одређује дужину привремене спрече-
ности за радзбог болести или повреде; прописује лекове и 
медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; 
даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне 
способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада; у 
случају потребе збрињава пацијенте на месту повређивања, 
односно нагло насталог обољења, којима је неопходно ука-
зивање хитне медицинске помоћи, и ако је потребно прати 
пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене установе; учествује у унапређењу квалитета 
здравствене заштите; обавља консултације са другим здрав-
ственим радницима и здравственим сарадницима.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на: интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10.09.2005. године, основним студјама у 
трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године, стручни испит, 
лиценца. Кандидати уз пријаву достављају: кратку биогра-
фију, диплому о завршеном медицинском факултету, доказ 
о положеном стручном испиту, оригинал или фотокопију 
лиценце. Пријаве се достављају на адресу: Дом здравља 
Младеновац, Краљице Марије 15, са назнаком ,,Пријава на 
конкурс - не отварати”, у року од осам дана од дана објављи-
вања у публикацији НСЗ „Послови“. Неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. Обавештења на тел. 011/8241-508.

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево
Кнез Михајлова 51
тел. 026/240-725

Виша/средња медицинска сестра - 
техничар

за рад у одсеку операционог блока, 
са пробним радом, на одређено време 
до повратка запослене са боловања и 

одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: VI, IV степен стручне спреме - општи смер, са 
положеним стручним испитом. Као доказе о испуњености 
услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефона и адресом уз 
назнаку: Сагласан/на сам да Општа болница „Свети Лука” 
Смедерево, обрађује моје личне податке (адреса, ЈМБГ, бр. 
телефона, мејл, бр. лиценце и друго у вези са реализацијом 
огласа на који се јављам), оверену фотокопију дипломе о 
завршеном VI/IV степену стручне спреме, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или 
решење о упису у комору, фотокопију / очитану личну карту; 
ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне 
карактеристике од претходног послодавца. 

ОСТАЛО: Пријава и пропратна документација кандидатима 
који нису примљени се не враћају и биће комисијски униште-
ни по предвиђеној процедури, у циљу заштите података о 
личности садржаних у тим документима. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети 
Лука” Смедерево или путем поште на адресу: Општа болни-
ца „Свети Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напоме-
ну “Пријава на оглас”, са навођењем радног места за које се 
конкурише. Уколико кандидат има имејл-адресу, потребно је 
исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. За ближе информације можете се обратити на телефон: 
026/240-725.

ДОМ ЗДРАВЉА 
БОСИЛЕГРАД

17540 Босилеград, Породин 11
тел. 017/878-811 

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

са непуним радним временом (80%), на 
одређено време због повећаног обима 

посла, у трајању од 6 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о раду, 
Кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршена 
одговарајућа средња медицинска школа; положен стручни 
испит; да има лиценцу за рад. Уз пријаву се подносе оверене 
копије следећих документа: диплома о завршеној медицин-
ској школи; уверење о положеном стручном испиту; дозвола 
за рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење о 
упису у именик коморе; уверење о држављанству РС; узвод 
из матичне књиге рођених; узвод из матичне књиге венча-
них уколико је дошло до промене личног имена; кратка био-
графија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефо-
ном и интернет адресом.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за 
запошљавање. Оглас ће бити објављен и на званичном сајту 
Министарства здравља Републике Србије као и на огласној 
табли Дома здравља Босилеград и интернет презентацији 
Дома здравља Босилеград. Одлука о избору кандидата биће 
донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава и биће објављена на огласној табли Дома здравља 
Босилеград, Породин 11, Босилеград. По завршеном огласу, 
предата документа могу бити враћена кандидатима на лич-
ни захтев. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати дужни су да доставе лекарско уверење о здрав-
ственој способности за послове које ће обављати. Пријаве 
се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља 
Босилеград, Породин 11, 17540 Босилеград, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено вре-
ме за послове - медицинске сестре / техничара у амбулан-
ти”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА 
СРПСКА ЦРЊА

23220 Српска Црња, П.А.Чарнојевића 15

Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време до једне године

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз при-
мену принципа и процедура савремене медицине, о чему 
води прописану медицинску документацију; организује и 
спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца 
и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика 
за настанак болести, прати здравствено стање становништ-
ва на свом подручју и осигурава податке за потребе здрав-
ствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и 
спороводи мере за њихово отклањање, спроводи здравст-
вено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним 
појединцима и организацијама у заједници; организује и 
спроводи прописане систематске, циљане и скрининг пре-
гледе; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере 
у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откри-
вање болести); обавља прегледе и упућује на даљу дијаг-
ностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту 
лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге 
за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати његово спровођење, одређује дужину привремене 
спречености за рад због болести или повреде; прописује 
лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка 
помагала; даје оцену о здравственом стању и упућује на оце-
ну радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског 
рада; збрињава пацијента на месту повређивања, односно 
нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 
хитне медицинске помоћи, по потреби прети пацијента у 
хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравстве-
не установе; учествује у унапређењу квалитета здравстве-
не заштите; обавља консултације са другим здравственим 
радницима и здравственим сарадницима; прати, надзире и 
евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време 
и узрок смрти; обавља и друге истородне послове по налогу 
директора.

УСЛОВИ: образовање на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005.године; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. Уз захтев за заснивање радног односа 
приложити: CV (кратку биографију), оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу изда-
ту од надлежног органа или решење о упису у комору, доказ 
о радном стажу. Кандидати који се јаве на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образо-
вање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). 
О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник. 
О избору кандидата одлучује директор Дома здравља Српска 
Црња. Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору 
не може бити дужи од 30 дана. Дом здравља изабраном кан-
дидату даје стан на коришћење док је код истог запослен. 
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни однос. Оглас 
се објављује код Националне службе за запошљавање и на 
сајту Министарства здравља. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Захтев за заснивање 
радног односа са назнаком радног места доставити поштом 
или личном доставом у писарницу Дом здравља Српска 
Црња, П. А. Чарнојевића 15. 

Возач у санитетском превозу
Опис послова: врши хитан санитетски превоз пацијената; 
врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али 
је оправдан и медицински неопходан; помаже приликом 
уношења и изношења пацијената; управља специјалним 
санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесреће-
ног и повређеног; на интервенцији екипе помаже лекарској 
екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима 
оживљавања, преноса болесника или медицинске опреме; 
рукује инсталисаним системом у возилуи светло-звучном 
сигнализацијом у возилу; надзире исправност функције 
система за оксигенацију, односно функционисање боце са 
кисеоником и регулатора за проток кисеоника и регулатор 
за проток кисеоника у возилу; при преузимању возила кон-
тролише његову прописану опремљеност; води путни налог 
који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, 
сменовођи; одговоран је за безбедност у саобраћају лекар-

Медицина

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ске екипе и животно угрожених пацијената; у случају удеса 
обавезно обавештава МУП и начелника службе; материјално 
одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему; 
обавља и друге истородне послове по налогу директора.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, вочка дозвола Б катего-
рије. Уз захтев за заснивање радног односа приложити: CV 
(кратку биографију), фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли, фотокопију возачке дозволе. Кандидати који се јаве на 
оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о пријему (прет-
ходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, 
додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања 
школовања, итд.). О разговору са кандидатом обавезно се 
сачињава записник. О избору кандидата одлучује директор 
Дома здравља Српска Црња. Рок у коме кандидат мора бити 
обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана. Прили-
ком заснивања радног односа, кандидати су дужни да доста-
ве лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење 
пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови”. Захтев за заснивање радног односа, са 
назнаком радног места доставити поштом или личном доста-
вом у писарницу Дом здравља Српска Црња, улица П.А.Чар-
нојевића 15. 

Доктор медицине - изабрани лекар
Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи болести, 
повреде и друге физичке и менталне поремећаје кориш-
чењем специјализованих метода и техника, кроз примену 
принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; организује и спро-
води мере на очувању и унапређењу здравља појединцаи 
породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризиказа 
настанак болести, прати здравствено стање становништва-
на свом подручју и осигурава податке за потребе здравс-
твене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и 
спороводи мере за њихово отклањање, спроводи здравст-
вено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним 
појединцима и организацијамау заједници; организује и 
спроводи прописане систематске, циљане и скрининг пре-
гледе; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере 
у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откри-
вање болести); обавља прегледе и упућује на даљу дијаг-
ностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту 
лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге 
за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати његово спровођење, одређује дужину привремене 
спречености за рад због болести или повреде; прописује 
лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка 
помагала; даје оцену о здравственом стању и упућује на оце-
ну радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског 
рада; збрињава пацијента на месту повређивања, односно 
нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 
хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у 
хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравстве-
не установе; учествује у унапређењу квалитета здравстве-
не заштите; обавља консултације са другим здравственим 
радницима и здравственим сарадницима; прати, надзире и 
евалуира спровођење здравствене заштите; тврђује време 
и узрок смрти; обавља и друге истородне послове по налогу 
директора.

УСЛОВИ: Уз захтев за заснивање радног односа приложи-
ти: CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу издату 
од надлежно органа или решење о упису у комору, доказ 
о радном стажу. Кандидати који се јаве на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образо-
вање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). 
О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник. 
О избору кандидата одлучује директор Дома здравља Српска 
Црња. Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору 
не може бити дужи од 30 дана. Дом здравља изабраном кан-
дидату даје стан на коришћење док је код истог запослен. 
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни однос. Оглас 
се објављује код Националне службе за запошљавање и на 
сајту Министарства здравља. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Захтев за заснивање 
радног односа са назнаком радног места доставити поштом 
или личном доставом у писарницу Дом здравља Српска 
Црња, П. А. Чарнојевића 15. 

Магистар фармације
Опис послова: обавља послове из области фармацеутске 
здравствене делатности о чему води прописану медицин-
ску документацију; издаје лекове, медицинска средства и 

предмете опште употребе и даје савете за њихову приме-
ну; прати нежељене реакције на лекове и медицинска сред-
ства и доприноси избегавању истих; доприноси избегавању 
интеракција и терапијског дуплирања примене лекова; ради 
на промоцији здравља и превенција болести у сарадњи са 
другим здравственим радницима; набавља и контролише 
правилно складиштење и чување лекова, медицинских сред-
става и предмета опште употребе; управља фармацеутским 
отпадом; учествује у континуираном стручном усавршавању; 
обавља и друге послове по налогу послодавца.

УСЛОВИ: Уз захтев за заснивање радног односа приложи-
ти: CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу издату 
од надлежно органа или решење о упису у комору, доказ 
о радном стажу. Кандидати који се јаве на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образо-
вање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). 
О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник. 
О избору кандидата одлучује директор Дома здравља Српска 
Црња. Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору 
не може бити дужи од 30 дана. Дом здравља изабраном кан-
дидату даје стан на коришћење док је код истог запослен. 
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. Оглас се 
објављује код Националне службе за запошљавање и на 
сајту Министарства здравља. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Захтев за заснивање 
радног односа са назнаком радног места доставити поштом 
или личном доставом у писарницу Дом здравља Српска 
Црња, П. А. Чарнојевића 15. 

                        Индустрија и грађевинарство

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ

МАШИНА ЗА ИНДУСТРИЈУ
„STAN TEHNOLOGIES“ ДОО

11080 Земун
e-mail: sristic@stantech.rs

тел. 063/641-991

Монтер, монтажа склопова на 
машинама

са пробним радом од месец дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен, није потребно радно искуство. Заинте-
ресовани кандидати своје пријаве могу слати на мејл-адресу: 
sristic@stantech.rs или се могу пријавити на број телефона: 
063/641-991.

„MASTER FOOD“ DOO UŽICE
31000 Ужице, Јеловогорска 7

тел. 031/540-054
e-mail: office@masterfood.co.rs

Заштитар - заштита биља
Опис посла: Рад у пољопривредној апотеци, продаја пес-
тицида, вођење производње кооперантима на терену, кон-
трола лагера и благовремено прављење спецификација за 
набавку препарата, истражује тржиште и налази потенцијал-
не добављаче, прави упоредне анализе добијених понуда за 
препарате за заштиту биља, прати промене асортимана пре-
парата и даје предлоге за проширење асортимана препарата 
као и допуну. Прави анализе лагера препарата у магацину. 
Ажурно води све потребне евиденције о набавци, промету, 
залихама.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, пољопривредни факултет 
смер: заштита биља, возачка дозвола Б категорије, позна-
вање рада на рачунару, познавање енглеског језика. 

Прехрамбени технолог за рад у 
хладњачи

Опис посла: Дневна организација рада прераде дубоко зам-
рзнутог воћа. Провера стања сировина и контрола квалитета 
сировина и производа. Надзор над хигијеном, вођење радног 
налога - дневни извештај производње, праћење квалитета 
радног процеса и квалитета производа, верификација ИФС 
документације и спровођење интерних процедура, недељни 
план производње, предлог иновација у производњи и посло-
вању (акције, набавка, нови производи).

УСЛОВИ: висока стручна спрема смера прехрамбене техно-
логије, са или без радног искуства, возачка дозвола Б кате-
горије, познавање рада на рачунару, познавање енглеског 
језика.

ОСТАЛО: Контакт особа: Александар Станковић, тел. 
031/540-054, 065/9562-536. Конкурс је отворен до попуне.

ИЕГ - ИНДУСТРИЈА ЕЛЕКТРИЧНИХ 
ГРЕЈАЧА 

11309 Лештане, Кружни пут 40
тел. 064/808-0980

e-mail: mladen@grejaci.com

Послови оператера у производњи
5 извршилаца

Послови оператера у производњи
особе са инвалидитетом

2 извршиоца
УСЛОВИ: послови оператера у производњи, стационирани 
рад у производном објекту послодавца. Јављање кандида-
та на тел. 011/803-6260, понедељак-петак од 08.00 до 16.00 
часова.

Индустрија и грађевинарство

Посао се не чека, посао се тражи www.nsz.gov.rs
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„РД СОЛАР СИСТЕМ“ ДОО
34000 Крагујевац

тел. 034/326-529, 069/658-410

Дипломирани инжењер 
електротехнике

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, смер - дипломирани 
инжењер електротехнике; радно искуство није неопходно. 
Заинтересовани кандидати могу да контактирају послодавца 
на контакт телефон: 034/326-529 или 069/658-410, најкас-
није до 26.03.2020.

INVEKTA GROUP DOO
11030 Београд - Чукарица, Копаоничка 31

тел. 069/65-77-29

Хигијеничарка у фабрици
на одређено време 3 месеца, за рад у 

Суботици
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме. Заин-
тересовани кандидати могу се јављати на горе наведени кон-
такт телефон. Оглас остаје отворен до 25.03.2020. године.

            Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОСНОВНА ШКОЛА “БИСА СИМИЋ “
11408 Велика Крсна, Централна 13

тел. 011/8215-455

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: услови које кандидат треба да испуњава: да има 
одговарајуће високо образовање; да испуњава посебне 
услове из чл. 139. и 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС “ бр. 88/2017, 
27/2018,10/2019 - др. закони и 6/2020) и уз пријавни форму-
лар који се може наћи на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја пријаву на конкурс 
са кратком биографијом поднесе доказ о: 1. одговарајућој 
врсти и степену стручне спреме (оверену фотокопију дипло-
ме) као и уколико не поседује образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, да исто стек-
не у року од једне а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 2. 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима; 3. потврду да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе , против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
5. извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 
6. доказ о познавању српског језика и језика на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуњеноси услова 
под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. 
У поступку одлучивања по избору по конкурсу, комисија ће 

кандидате који уђу у ужи избор упутити на претходну пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима 
које врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака у складу са чланом 154 
ст.5 Закона о основама система васпитања и образовања. 
Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању 
свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на 
горе наведену адресу школе или донети лично у просторије 
школе радним даном од 8.00 до 13.00 часова. Контакт теле-
фон: 011/8215-455.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“

11253 Сремчица - Београд, Школска 4
тел. 011/2526-114, 011/2522-718

e-mail: osvukk@mts.rs

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ број 871, од 
4.3.2020. године, стр. 50, исправља се у делу који се одно-
си на трајање конкурса, тако што уместо: 20 дана, треба да 
стоји: 8 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА “КОСТА ЂУКИЋ”
11400 Младеновац, Краља Петра Првог 339

тел 011/8231-385

Секретар установе
за рад у матичној школи 

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар (навести радно место на које се конкурише) који се 
може наћи на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.
rs) и приложе кратку биграфију као и да: 1. кандидат има 
одговарајуће образовање из области правних наука, врсту 
и степену стручне спреме које се захтева за радно место 
на које конкуршие у складу са чл. 132, 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ 88/17, 27/18, 10/19 - др. Закони и 6/20) - уз пријаву при-
ложити оригинал или оверену фотокопију дипломе; 2. пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима - што се доказује лекарским уверењем које је 
кандидат у обавези да достави пре закључења уговора о 
раду; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца и за кривично дело насиља 
у породици, одузимања малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, примање или 
давање мита, као и за кривична дела из групе кривичних 
дела против: полне слободе, правног саобраћаја, човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, као и да лицу није 
утврђено дискриминаторно понашање (уз пријаву прило-
жити оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест 
месеци, издаје МУП РС); 4. уверење о држављанству Репу-
блике Србије (уз пријаву приложити оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од шест месеци); 5. да зна српски 
језик и има знање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова под тачкама 
1, 3, 4, 5 и саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Дока-
зи о испуњености услова уз пријавни формулар: оригинал 
или оверена копија дипломе о одговарајућем образовању, 
врсти и степену стручне спреме; потврда да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест 
месеци, од МУП-а РС); оригинал или оверена копија уверења 
о држављанству Републике Србије, не старије од шест месе-
ци; доказ о знању језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима). Кандидати су дужни да попуне 
пријавни формулар (навести радно место на које се конку-
рише) који се може наћи на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (htp://
www.mpn.gov.rs), те да документацију која доказује испуње-
ност услова конкурса, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставе школи у коверти са назнаком „За кон-
курсну комисију“. Конкурс спроводи конурсна Комисија коју 
именује директор школе. У поступку одлучивања о избору 
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Психолошку процену врши надлежа 

Индустрија и грађевинарство / Наука и образовање

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

Члан 139

  У радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то 
ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 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.

Школа је знање,
посао је занат
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служба за запошљавање. Рок за пријављивање кандидата 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не пријаве, пријаве без попуњеног пријавног формулара и 
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као 
и пријаве са неовереном документацијом у прилогу, неће 
се разматрати и кандидат неће проћи у ужи избор. Пријаве 
слати на адресу: Основна школа „Коста Ђукић“ Младеновац, 
Краља Петра Првог 339 или донети лично у просторије шко-
ле, радним даном од 8.00 до 13.00 часова. Контакт телефон: 
011/8231-385, директор школе. 

АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА 
ШКОЛА

11000 Београд, Војислава Илића 78
тел. 011/380-7744

Наставник предметне наставе за 
стручне предмете

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана до 
повратка запосленог на радно место - 
дипломирани инжењер архитектуре

2 извршиоца

Наставник предметне наставе за 
стручне предмете

са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка запосленог 

на радно место - дипломирани инжењер 
архитектуре

Наставник предметне наставе за 
предмет математика

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

УСЛОВИ: 1. попуњен пријавни образац - формулар, 
објављен на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом високом образовању у складу са 
чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Геодезија 
и грађевинарство („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 16/2015 и 10/2019) - за радна места под 1 и 2, односно 
Правилником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразованих предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама, члан 2 став 1. тачка 13. Математика 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019) -  за радно место под 3; 
3. оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
4. оверену фотокопија уверења о држављанству Републи-
ке Србије; 5. доказ, не старији од шест месеци, да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица, или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 6. 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 уста-
нове надлежне за издавање таквих докумената, 7. лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 8. изјава да је упознат са Зако-
ном о заштити података о личности и да је сагласан да се 
његови подаци о личности користе за попуњавање образа-
ца у регистру, тј. програму „Доситеј” и Централног регистра 
обавезног социјалног осигурања, сајту послодавца, однос-
но за интерне потребе које Архитектонска техничка школа 
води ради остваривања његових права, обавеза и одговор-
ности. Право учешћа на конкурсу имају сви кандидати који 
испуњавају услове из члана 140. став 1. и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада геодезија и грађевинарство („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, број 16/2015 и 10/2019) - за радна места под 
1 и 2, односно Правилника о степену и врсти образовања 

наставника из општеобразованих предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама, члан 2 став 1. тачка 
13. Математика („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, број 
8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019) - за рад-
но место под 3. Све фотокопије које се подносе уз пријаву 
на конкурс морају бити оверене од стране јавног бележни-
ка - нотара. Учесници конкурса уз горе наведену документа-
цију, уколико поседују, достављају школи ради утврђивања 
ранг листе потврде, односно уверења: о радном ангажо-
вању у образовању, о просечној оцени у току студирања и 
на дипломском испиту (уколико иста нису уписана у обрасцу 
издате дипломе, о оствареним ЕСПБ бодовима (уколико 
иста нису уписана у обрасцу издате дипломе, о положеном 
испиту за лиценцу за наставника, о савладаности програма 
за наставника (извештај). Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а наведену потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, у затвореној коверти достављају школи на наведену 
адресу, са назнаком “За конкурс” или директно школи сваког 
радног дана од 11 до 13 часова. Да би се пријава сматра-
ла потпуном кандидат је дужан да уз пријаву достави сва 
документа од 1-6, а документа под тачком 7. и 8. само кан-
дидат који буде изабран је дужан доставити школи у року 
од седам дана од дана пријема обавештења о избору, а у 
супротном школа ће изабрати кандидата који је следећи на 
листи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Телефон за контакт: 011/3807-744.

ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО,
БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ

11000 Београд, Милоша Поцерца 2

Секретар 
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
чланом 132 чланом 139 и чланом 140 став 1 Закона о осно-
вама система и образовања и васпитања (“Службени гласник 
Републике Србије” број 88/2017, 27/2018 и 10/2019), однос-
но да поседује одговарајуће високо образовање из обласи 
правних наука у складу са чланом 140. ст. 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије или основне студије у трајању од најмање 4 годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године), 2) да испуњава услове за пријем у радни 
однос у установи (члан 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања); 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање;4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик.

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање у складу са Законом и то: 1) 
да има завршено основно образовање и васпитање; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу докумен-
тацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази 
се на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - део Ново на сајту), оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности, не 
старије од 6 месеци (уверење из казнене евиденције МУП-а 
Републике Србије надлежне полицијске управе), кратку био-
графију - CV, лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 
изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду), доказ 

о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику). Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријаве се подносе непосредно или путем поште на наведе-
ну адресу школе, у затвореној ковери са назнаком „За кон-
курс” и навођењем радног места за које се конкурише.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Сарадник у звање асистента са 
докторатом за ужу научну област 
Физичка хемија - квантна хемија

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области за 
коју се бира; научни, односно стручни радови објављени у 
научним часописима или зборницима, са рецензијама, из 
научне области за коју се бира, односно од значаја за ужу 
научну област за коју се бира; неосуђиваност за кривична 
дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању. Оста-
ли услови утврђени су одредбама Закона о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19 и 6/20), 
Правилником о начину и постпуку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17), Правилника 
о критеријумима за избор у звања насатвника и сарадника на 
Факултету за физичку хемију и Статута Факултета, у складу 
са којима ће бити извршен избор. Пријаве са биографијом и 
доказима о испуњености услова конкурса доставити Служби 
за правно-административне послове Факултета, на наведену 
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „КРАЉ ПЕТАР II 
КАРАЂОРЂЕВИЋ“

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

Наставник географије
са 95% радног времена

Наставник физике
са 80% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије), 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, члан 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 
27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020).

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду („Сл. гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/19) кандида-
ти треба да испуњавају и услове прописане чланом 139.и 
140. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018.-др.закон,10/2019 и 
6/2020) а то су: 1. одговарајуће образовање, 2. психичка, 
физичка и здрваствена способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да лице није осуђивано 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 крвич-
на дела из групе кривичних дела против полен слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Репу-
блике Србије; 5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова под 
1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под 
тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете. Уз пријавни формулар 
кандидат доставља: биографију (CV), доказ о одговарајућем 
образовању (оверену копију дипломе), уверење о неосуђи-
ваности (оригинал, не старије од 6 месеци, извод из матичне 
књиге рођених, држављанство (оверена копија или ориги-
нал). Доказ о знању српског језика достављају само канди-
дати који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику. Доказ о здравстевној способности доставља канди-
дат који буде изабран, непосредно пре закључења уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору, конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психо-
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лошку процену способности за рад са децом и ученицима. 
Психолошку процену способности врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Пријаве на конкурс могу се доставити путем поште или 
донети лично на наведену адресу, са назнаком „За конкурс 
за радно место (навести радно место за које се кандидат 
пријављује)“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у обзир. Документа се по окончању конкурса не 
враћају кандидатима. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити на број телефона: 011/7444-649, радним даном од 
08 до 15 часова.

ИЗМЕНА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20

тел. 011/3206-104

Конкурс објављен 26.02.2020. године у публикацији “Посло-
ви”, мења се за радно место асистента за ужу научну област 
Археологија, тако што уместо: са 10% радног времена, треба 
да стоји: са 90% радног времена. У осталом делу текст кон-
курса остаје непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ“
11050 Београд, Косте Нађа 25

тел. 011/3045-311, 3433-387, 3430-358

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају све законом 
утврђене услове за заснивање радног односа сагласно члану 
139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. 
да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања 
и правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 15.8.2019), 2 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3. да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 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. 
држављанство Републике Србије, 5. да знају српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат који испуњава услове дужан је да се подвргне провери 
психофизичких пособности за рад са децом и ученицима на 
позив школе, а коју врши надлежна служба запошљавања. 
Пријаве на оглас достављати поштом или лично у затворе-
ним ковертама у року од 8 дана од дана објављивања огла-
са, са назнаком „За конкурс”, са називом радног места за 
које се конкурише. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни 
формулар који се може наћи на званичној страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, биографију, 
диплому као доказ о стручној спреми, доказ о држављанству, 
уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, доказ да зна српски језик уколико 
диплома није стечена на том језику. Лекарско уверење којим 
се доказује психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом доставља се пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом. Сва документа могу бити доставље-
на и у неовереним копијама, али не смеју бити старија од 6 
месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ДИША ЂУРЂЕВИЋ”

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

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања (предвиђе-
но чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања) и то: високо образовање стечено на студијама 
другог степена - мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије и то: 1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-

нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно сручне области или области педагошких нау-
ка; или високо образовање стечено на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; има психичку, физичку и здравствену спососбност за 
рад са децом и ученицима; има држављанство Републике 
Србије; није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
прородици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
гурпе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију; непостојање дискириминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен формулар 
за пријем у радни однос у установи обрзовања и васпитања, 
доступан на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; доказ о стеченом обра-
зовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о неосуђиваности. Сви докази прилажу се 
у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве на оглас са 
потпуном документацијом слати поштом на адресу установе 
или доставити лично, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

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

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима (нак-
надно, 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечнос-
тии 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 евиденције при надлежној полицијској управи 
МУП-а, не старије од шест месеци), уверење о држављан-
ству; знање српског језика. Кандидати треба да испуњавају 
услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/19) 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). Кандидати под-
носе: одштампан и попуњен пријавни формулар са звани-
чне странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију дипломе; уверење о држављан-
ству 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 против кандидата не 
води поступак, не старији од шест месеци, као и да зна срп-
ски језик. Пре закључења уговора о раду кандидат подно-
си и доказ о испуњености услова из члана 139. ст. 1. тач. 2 
Закона о основама система образовања и васпитања (однос-
но да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом). Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе поштом или 
лично у Секретаријату ОШ „Алекса Шантић” у Калуђерици, 
Краља Петра Првог 9.

XIII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11030 Београд, Љешка 47

Наставник предметне наставе - 
српски језик и књижевност

Наставник предметне наставе - 
рачунарство и информатика

2 извршиоца

Наставник предметне наставе - 
биологија

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

Наставник предметне наставе - 
социологија и предмети из ове 
области (Социологија, Устав и 

права грађана и изборни програми: 
Појединац, група, друштво и Језик, 

медији и култура)
УСЛОВИ: Општи услови за кандидате који конкуришу за 
радно место - наставник предметне наставе: 1. одговарајуће 
високо образовање прописано Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 
7/2019) стечено: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, при чему мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, 2. да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије, 5. да знају српски језик.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

Чистачица

Домар - радник одржавања
УСЛОВИ: Општи услови за кандидате који конкуришу за рад-
на места: дипломирани економиста за финансијско-рачуно-
водствене послове, домар - радник одржавања и чистачица: 
1. одговарујуће образовање; 2. да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу за радна места: 
дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене 
послове, домар - радник одржавања и чистачица, треба да 
испуњавају посебне услове у погледу врсте и степена стру-
чне спреме прописане Правилником о организацији и систе-

Наука и образовање
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матизацији послова у XIII београдској гимназији. За радно 
место - дипломирани економиста за финансијско-рачуновод-
ствене послове Правилником је прописано да ове послове 
може да обавља лице са високим образовањем из области 
економије стеченим на: 1) основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалис-
тичким струковним студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10.09.2005. године; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Додатна знања: знање рада на рачунару. 
За радно место домар - радник одржавања Правилником је 
прописано да ове послове може да обавља лице са стече-
ним средњим образовањем електротехничке, грађевинске, 
дрвне, машинске или водоинсталатерске струке. За радно 
место чистачица Правилником је прописано да ове послове 
може да обавља лице са стеченим основним образовањем. 
Пријаве се достављају на адресу: XIII београдска гимназија, 
Љешка 47, Београд, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве се подносе лично у секретаријату шко-
ле, радним данима од 11 до 13 часова или препорученом 
поштом на адресу школе, са назнаком: „За конкурс”. Небла-
говремене пријаве на конкурс као и пријаве са непотпуном и 
неовереном документацијом неће се узимати у разматрање. 
Кандидати подносе следећу документацију: 1. попуњен и 
одштампан пријавни формулар који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС; 2. радну биографију; 3. оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидати 
са звањем мастер достављају и диплому основних академ-
ских студија); 4. уверење да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело утврђено чл. 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања (изда-
то од стране МУП-а – не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); 5. уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија). 6. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, издат на прописаном обрасцу са холограмом); 
7. доказ о знању српског језика (достављају само кандида-
ти који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику и то доказ да су положили испит из српског језика са 
методиком, по програму одговарајуће високошколске уста-
нове - оригинал или оверена фотокопија). Пре закључења 
уговора о раду, изабрани кандидат је у обавези да поднесе 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима (лекарско уверење, оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од шест месеци). Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ”

11060 Београд - Вишњичка Бања
Романа Ролана 67
тел. 011/2780-772

Наставник разредне наставе
6 извршилаца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: одгова-
рајућа стручна спрема на основу чл. 140 и чл. 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18-др.закони, 10/19 и 6/20), Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), 
Правилника о организацији послова и систематизацији рад-
них места у ОШ „Милена Павловић Барили“, општи услови из 
Закона о раду („Сл. гласник РС”бр. 24/05, 54/98, 32/13, 75/14 
и 95/18), посебни услови из Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, члан 139 („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 
27/18-др.закони, 10/19 и 6/20).

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

4 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: одго-
варајућа стручна спрема на основу чл. 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18-др.закони, 10/19 и 6/20), Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), 
Правилника о организацији послова и систематизацији рад-
них места у ОШ „Милена Павловић Барили“, општи услови из 
Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 54/98, 32/13, 75/14 
и 95/18), посебни услови из Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, члан 139 („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 
27/18-др.закони, 10/19 и 6/20).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: попуњен пријав-
ни формулар који се може наћи на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; крат-
ке биографске податке; доказ о стручној спреми (оверена 
копија дипломе да није старија од 6 месеци); доказ о броју 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на; уверење о неосуђиваности издато од МУП-а; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену копију, да није старија 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену копију, да није старија од 6 месеци). Доказ који 
се односи на психичку, физичку и здравствену способност за 
рад подноси се приликом пријема у радни однос. Пријаве се 
подносе на адресу установе, а ближе информације се могу 
добити на број телефона: 011/2780-772. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
 “НИКОЛА ТЕСЛА”

11351 Винча, Јована Јовановића Змаја 1
тел. 011/8065-950

Наставник српског језика и 
књижевности

Наставник математике

Наставник разредне наставе

Наставник географије
2 извршиоца

Наставник историје
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним Законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање, у складу са чл. 140, 142, 143 и 
144 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 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 за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар доставити: оверену копију 
дипломе о стеченом образовању, оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, уверење о некажњавању 
надлежне полицијске управе. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима доставити пре закључења уговора о раду (лекарско 
уверење). Пријаве на конкурс достављају се у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд - Раковица, Вукасовићева 21а

тел. 011/3594-104
e-mail: srednjazanatska@gmail.com

Наставник практичне наставе за 
образовни профил фризер

у посебним условима
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за засни-
вање радног односа, у складу са чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019), односно: 1) одгова-
рајуће образовање из члана 140, 141 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/18-др.закони и 10/19) и у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако 
ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012 и 11/2016); висо-
ко образовање: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 

академске студије); на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студије у трајању од три 
године или више образовање; одговарајуће средње обра-
зовање и положен специјалистички, односно мајсторски 
испит (и петогодишњим радним искуством у струци стече-
ним после специјалистичког, односно мајсторског испита); 
изузетно: на студијама другог степена (специјалистичке 
струковне студије) по прописима који су уређивали високо 
образовање у периоду од 10. септембра 2005. године до 7. 
октобра 2017. године; 2) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 знају српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) 
и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: биографију (CV), 
доказ о одговарајућем образовању (оверену копију дипломе, 
да није старија од 6 месеци), доказ односно уверење о нео-
суђиваности из казнене евиденције МУП-а РС (оригинал, да 
није старије од 6 месеци), уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена копија, да није старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, 
да није старије од 6 месеци). Доказ о знању српског језика 
достављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику. Доказ о здравственој спо-
собности доставља кандидат који буде изабран, непосредно 
пре закључивања уговора о раду. У поступку одлучивања о 
избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата које упућује на претходну психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену 
способности врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака.

Спремачица
у посебним условима

3 извршиоца
УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове за заснивање 
радног односа, у складу са чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019), односно: 1) стручна 
спрема/образовање: основно образовање.

ОСТАЛО: Посебни услови рада: у школи за ученике са 
сметњама у развоју; 2) да кандидати имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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 знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 
1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ 
под тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: 
биографију (CV), доказ о одговарајућем образовању (ове-
рену копију дипломе, да није старија од 6 месеци), доказ 
односно уверење о неосуђиваности из казнене евиденције 
МУП-а РС (оригинал, да није старије од 6 месеци), уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија, да није ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија, да није старије од 6 месеци). Доказ 
о знању српског језика достављају само кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском језику. Доказ 
о здравственој способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључивања уговора о раду. У 
поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 

Наука и образовање



   |  Број 872 | 11.03.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs14 

психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима. Психолошку процену способности врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у обзир. Пријаве на конкурс слати на адресу: 
Средња занатска школа, Београд - Раковица, 11090 Вукасо-
вићева 21а. Контакт телефон: 011/3594-104.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“

11060 Београд - Вишњица, Маршала Тита 101
тел. 011/2757-789

Наставник разредне наставе
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) 
и то одговарајуће високо образовање: стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно 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; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачка (2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Кандидат треба да испуњава услове прописане у члану 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и то 
да: има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 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 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; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад.

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) 
и то одговарајуће високо образовање: стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно 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; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачка (2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Кандидат треба да испуњава услове прописане у члану 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и 
то да: има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 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 кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат поред кратких био-
графских података треба да достави: попуњен и одштампан 
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству, оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених издат 
на прописаном обрасцу са холограмом, оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (не 
старија од 6 месеци). Доказ о неосуђиваности прибавља 
сам кандидат и саставни је део пријаве на конкурс. Доказ 
о знању српског језика, на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, доставља само онај кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве слати на адресу: ОШ „Иван Милутиновић” Маршала Тита 
101, Београд, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, тел. 011/2757-789.

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

тел. 011/2764-558

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: високо образовање предвиђено чл. 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони, 10/19 и 6/20), 
стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије - мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, а у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19), и то следеће врсте образовања: 1) профе-
сор разредне наставе, 2) професор педагогије са претход-
но завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом, 3) професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломирани учи-
тељ - мастер; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 
држављанство РС.

ОСТАЛО: Од документације обавезно приложити: одштам-
пан и попуњен пријавни формулар, који се може преузети 
на званичној страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; радну биографију, са назначеном адре-
сом и бројем телефона; доказ о стручној спреми - оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(уколико је кандидат стекао високо образовање на студија-
ма другог степена, доставља оврену фотокопију дипломе 
другог степена и оверену фотокопију дипломе основних 
академских студија); уверење о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје МУП, не старије од шест месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених, не 
старији од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству, не старије од шест месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија); уколико диплома није издата 
на српском језику, као доказ да зна српски језик, кандидат 
прилаже доказ о положеном испиту из српског језика по про-

граму одговарајуће високошколске установе у оригиналу или 
овереној фотокопији. Пријаве, са документацијом, подносе 
се лично или поштом, на адресу школе: ОШ „Јован Цвијић”, 
Београд, Данила Илића 1, у затвореној коверти, са назнаком 
„За конкурс”, а ближе информације могу се добити у секрета-
ријату школе (број телефона 011/2764-558), од 9 до 13 часо-
ва. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Доказ који се односи на способност за рад са децом подноси 
се приликом пријема у радни однос. Сви подаци кандида-
та биће коришћени искључиво за потребе конкурса, а све у 
складу са Законом о заштити података о личности („Сл. глас-
ник РС”, број 87/2018).

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

11000 Београд, Маријане Грегоран 62

Наставник предметне наставе - 
српски језик и књижевност

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, према прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембар 2005. године; да испуњава 
услове прописане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017 и 3/2017); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три 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 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; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад.

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, према прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембар 2005. године; да испуњава 
услове прописане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017 и 3/2017); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три 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 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; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад.

Стручни сарадник - библиотекар, 
медијатекар

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, према прописима који су уређивали високо 
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образовање до 10. септембар 2005. године; да испуњава 
услове прописане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017 и 3/2017); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три 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 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; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: пријаву на конкурс 
са основним биографским подацима (својеручно потписану), 
одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоај РС, у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc, оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о дипломирању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, извод из казнене евиден-
ције као доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које 
издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци), 
доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад подноси кандидат који није стекао диплому на 
српском језику, а доказ треба да буде издат од стране висо-
кошколске установе надлежне за издавање таквих докуме-
ната (оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које се 
подносе морају бити оверене од стране надлежног органа, 
у супротном неће се узети у разматрање, као ни непотпуне 
и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима који врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравственој способ-
ности, не старије од 6 месеци. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити лично или поштом, на адресу школе, 
Маријане Грегоран 62, са назнаком „Пријава на конкурс”. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ“

11400 Младеновац, Вука Караџића 77
тел. 011/8230-159

Директор 
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске установе 
може да испуњава услове прописане члановима 139 и 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18-др. Закони и 10/19). 1) Дуж-
ност директора предшколске установе може да обавља лице 
које има образовање из чл.140 ст 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања за васпитача или струч-
ног сарадника одговарајуће високо образовање стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука, на основним студијамау трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 8 година 
рада у предшколској установи на пословима васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег образовања. Дуж-
ност директора установе може да обавља и лице које има 
одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за васпитача; дужност 
директора установе може да обавља васпитач са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије 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 уста-
нови на пословима васпитања и образовања, након стече-

ног образовања и васпитања. 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
6) да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпита-
ча, педагога; 7) да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 8) да има положен испит за директора 
установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да при-
ложи: оверен препис / оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању (не старије од 6 
месеци); оверен препис / оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (не 
старије од 6 месеци); потврду да има најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужни-
ца или донето решење о одређивању притвора (оригинал 
или оверена фотокопија, не старији од 6 месеци), уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наве-
дена кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци); уверење привредног 
суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (оригинал, не старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом; доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка), ако га поседује; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања; оверен 
препис или оверену фотокопију лиценце за директора уста-
нове (ако је кандидат поседује); радна биографија и преглед 
кретања у служби. Доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат 
који одговарајуће знање није стекао на српском језику. Кан-
дидат изабран за директора установе који нема положен 
стручни испит за директора дужан је да га положи у року од 
2 године од дана ступања на дужност, у складу са условима 
прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и одштампан формулар зајед-
но са пријавом на конкурс за избор директора и комплетном 
документацијом доставља лично или поштом на адресу: ПУ 
„Јелица Обрадовић”, 11400 Младеновац, Вука Караџића 77, 
са назнаком „Конкурс за избор директора установе”. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације могу се добити у секре-
таријату установе лично или позивом на телефон: 011/8230-
159.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДУШКО РАДОВИЋ”

Београд - Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 112

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). Да кандидат има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника те врсте школе и 
подручја рада, за педагога и психолога и то: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 

наука, при чему мора да има завршене студије првог сте-
пена 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. годи-
не. да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; да има обуку и положен испит за директора шко-
ле (изабрани кандидат који нема положен испит за директо-
ра дужан је да у року од 2 године од дана ступања на дуж-
ност положи наведени испит); да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; ниjе осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за коjе jе изречена безусловна казна затвора у траjању 
од наjмање 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 
саобраћаjа и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкциjу, и за коjе ниjе, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србиjе; зна српски jезик и jезик на коjем остваруjе образов-
но-васпитни рад. ниjе осуђивано правноснажном пресудом 
за привредни преступ Комисија за избор директора цениће 
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседу-
је, као и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат 
претходно обављао дужност директора установе. Кандидат 
је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; ори-
гинал или оверену фотокопију дозволе за рад наставника, 
васпитача и  стручног сарадника (лиценца); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за дирек-
тора 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 
полижи испит за директора школе); оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотоко-
пија уверења да није покренута истрага, нити да се води 
поступак пред надлежним судом (не старије од 6 месеци); 
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за прив-
редни преступ (не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рена фотокопија потврдe о радном искуству најмање осам 
година 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; 
радну биографију са кратким прегледом кретања у служби; 
оригинал или оверена фотокопија уверења да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и кривична дела насиље у породици,оду-
зимање,запуштање и злостављање малолетног лица или 
родосрнављење, за примање и давање мита, за кривична 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја, 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 што онемогућава рад у образовању (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика, уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику; доказ 
о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључивања угово-
ра о раду. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника уколико га 
поседује); резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (достављају само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора установе). 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова слати на адресу школе, са назна-
ком „Конкурс за избор директора школе“. Због реновирања 
објекта Основне школе „Душко Радовић“, пријем пријава 
на конкурс  ће се вршити на следећи начин: 1) уколико се  
пријава  на конкурс доставља поштом, доставити на адресу: 
Основна школа „Душко Радовић“, Булевар Зорана Ђинђића 
112, 11070 Београд. 2) уколико се доставља лично или брзом 
поштом, доставити на адресу: Основна школа „Ђуро Стру-
гар“, Милутина Миланковића 148, 11070 Београд (приземље, 
секретаријат- за Основну школу „Душко Радовић“). Сва оба-
вештења се могу добити у секретаријату школе на телефон 
064/822-77-59

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Производно машинство
на одређено време од 5 година

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

ОШ “РАТКО МИТРОВИЋ”
Нови Београд, Омладинских бригада 58

1. Наставник разредне наставе
3 извршиоца

2 Наставник српског језика

3. Наставник немачког језика

4. Наставник физичког васпитања

5. Шеф рачуноводства

6. Домар

7. Спремачица

8. Наставник математике

9. Наставник географије
за 75% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да  испуњава опште услове про-
писане Законом о раду, као и посебне услове прописане чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 , 10/19 и 6//20) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018) и то да има одговарајуће 
образовање: за радно место наставник разредне наставе, 
наставник српског језика, наставник географије, наставник 
немачког језика, наставник физичког васпитања, настав-
ник математике- образовање у складу са чл. 140,141,142 и 
143. Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи;за радно место шеф 
рачуноводства- високо образовање из области економских 
наука на основним академским  студијама првог степена или 
високо струковно образовање првог или другог степена  из 
области економије,по пропису који уређује  високо образо-
вање, почев од 10.септембра 2005. године,односно високо 
или више образовање из области економије из области еко-
номије ,по пропису који је уређивао високо или више образо-
вање до 10. септембра 2005. године, за радно место домара 
- трећи или четврти степен стручне спреме електротехничке, 
столарске или водоинсталатерске струке,  за радно место 
спремачица - основно образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик. Кандидат је у обавези да приложи сле-
дећа документа, у оригиналу или овереној копији: попуњен 
пријавни формулар (одштампан са интернет странице 
Министарства просвете); диплома о стеченом одговарајућем 
образовању,  доказ о неосуђиваности за кривична дела из 
чл. 139 став 1 тачка 3) Закона: да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); доказ о познавању српског језика - подноси само 
кандидат који није стекао образовање на српском језику рад-
на биографија. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставиће изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидат који 
буде изабран  биће у обавези да, пре закључења уговора о 
раду, за документа која је приложио као оверену копију дос-
тави на увид оригинална документа. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви”. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавање применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Решење о избору кандидата донеће 
Конкурсна комисија, у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну 
документацију послати лично или поштом на адресу школе: 
ОШ“Ратко Митровић“, Омладинских бригада број 58, Нови 
Београд, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Лице заду-
жено за давање обавештења о конкурсу је секретар школе, 
телефон: 011/2143-965. Рок за достављање пријава износи 8 
дана од дана објављивања Конкурса у публикацији“Посло-
ви“. Достављени подаци обрађиваће се, у складу са Законом 
о заштити података о личности, у сврху обраде  података у 
конкурсном поступку.

ОСНОВНА ШКОЛА „20. ОКТОБАР“
11070 Нoви Београд, Oмладинских бригада 138

тел. 011/6156-059

Наставник разредне наставе
9 извршилаца

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основамам сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017, 
27/2018 - др.закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,13/18 и 11/19) и да 
испуњава услове прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања.

Наставник физике
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основамам сис-
тема образовања и васпитања („Сл.гл.РС“ бр. 88/2017, 
27/2018 - др.закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи  („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,13/18 и 11/19) и да 
испуњава услове прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања.

Наставник техничког и 
информатичког образовања

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основамам сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017, 
27/2018 - др.закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,13/18 и 11/19) и да 
испуњава услове прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања.

Секретар
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
чл. 132 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, broj 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020), односно да поседује одгова-
рајуће високо образовање из области правних наука: на 

студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, спацијалистичке академске студије), 
по прописима који уређују високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септрембра 2005. године) и да 
испуњава услове прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања.

Чистачица
6 извршилаца

УСЛОВИ: кандидат треба да има основно образовање, 
односно завршену основну школу (I степен стручне спреме) 
у складу са Правилником о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „20. октобар“ и да испуњава услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања.
.
ОСТАЛО: Чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, прописано је да у радни однос у устано-
ви 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 уче-
ницима 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање З месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 4) има држављанство Републи-
ке Србије, 5) зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни. Докази о испуњености услова под 1) 
и 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс  а доказ под 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.  Доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати који  одговарајуће 
образовање нису стекли на  српском језику. Доказ  о здрав-
ственој способности доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се преузима на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 
Конкурс спроводи  Конкурсна комисија коју именује директор 
школе посебним решењем.У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата 
који се упућују на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступка. Уз 
пријавни формулар кандидати достављају следећу докумен-
тацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству  Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности 
издато од стране МУП-а Србије (не старије од 6 месеци), 
доказ о знању српског језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад, уколико образовање није стечено на 
српском језику. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се нећe разматрати. Пријаве на 
конкурс доставити лично или слати на адресу: ОШ„20. окто-
бар“, Омладинских бригада број 138,  11070 Нови Беогарад.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Београд, Булевар краља Александра 67

Наставник у звању доцента 
за Међународноправну ужу 

научну област, предмети: Увод у 
право европских интеграција и 

Међународни односи
поновни избор, на одређено време од 5 

година
УСЛОВИ: VIII степен степен стручне спреме, научни сте-
пен доктора наука из научне области за коју се бира. Оста-
ли услови утврђени су чланом 74 став 6 и чланом 75 став 4 
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 
88/17, 27/18 и 73/18) и чланом 112 и 115 Статута Правног 
факултета Универзитета у Београду. 

ОСТАЛО: обавезна, својеручно потписана, пријава канди-
дата (у три примерка), са прилозима (биографија, списак 
научних радова, радови, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о 

Наука и образовање
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држављанству - све у једном примерку) подноси се у писар-
ници Правног факултета Универзитета у Београду, Булевар 
краља Александра 67, од 8.00 до 15.00 часова, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса или поштом.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“БОРА СТАНКОВИЋ”

11000 Београд, Паунова 19 а

Секретар школе
УСЛОВИ: кандидат за секретара школе треба да испуњава 
услове из чл. 132, чл. 139 и чл. 140 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“ Сл гл. РС бр. 88/2017, 
27/2018 др. закони и 10/2019), у даљем тексту Закона. За 
секретара може бити изабрано лице, а)које има одговарајуће 
високо образовање из области правних наука у складу са чл. 
140. став 1. Закона, б) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; в)) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће,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 дискриминаторно 
понашање ; г) да има држављанство Републике Србије; д) 
да зна језик и језик на коме се остварује образовно васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: сви кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар потребно је доставити школи: 1)
биографске податке, односно биографију са адресом и кон-
такт телефоном - CV; 2) оверену фотокопију дипломе одго-
варајућег степена и врсти стручне спреме ( не старије од 6 
месеци); кандидат који има високо образовање стечено на 
студијама другог степена доставља оверену копију дипло-
ме другог степена и оверену копију дипломе основних ака-
демских студија; 3) потврду да има најмање 2 године рада у 
школи, односно на пословима из чл. 133 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 
27/2018-др закони и 10/2019); 4) лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима( подноси се пре закључења уговора о раду; 5) 
уверење из суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак: донета наредба о спровођењу истраге; покре-
нута оптужница или донето решење о одређивању притво-
ра ( не старије од 6 месеци); 6) уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривична дела из 
члана 139 став 1 тачке 3 Закона (не старије од 6 месеци); 
7) уверење о држављанству РепубликеСрбије (оригинал 
или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); 8) извод 
из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са 
хологромом (оригинал или оверена фотокопија да није ста-
рија од 6 месеци); 9) доказ да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику);

Кувар
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл 24 Закона о раду, треба да испуњава 
услове из чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гл. РС“ бр. 88/2017, 27/2018 -др. закони и 
10/2019); а)да има одговарајуће средње образовање IV сте-
пен стручне спреме, б) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; в)) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће,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 дискриминаторно 
понашање; г) има држављанство Републике Србије; д) зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: сви кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар потребно је доставити школи: 1) 
биографске податке, односно биографију са адресом и кон-

такт телефоном - CV; 2) оригинал или оверену фотокопију 
дипломе одговарајуће средње стручне школе ( не старије од 
6 месеци); 3) лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима( подно-
си се пре закључења уговора о раду; 4) уверење из суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак: донета 
наредба о спровођењу истраге; покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора ( не старије од 6 
месеци); 5) уверење да није осуђиван правоснажном пре-
судом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачке 
3 Закона ( не старије од 6 месеци); 6) уверење о држављан-
ству РепубликеСрбије (оригинал или оверена фотокопија не 
старије од 6 месеци); 7) извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са хологромом (оригинал или 
оверена фотокопија да није старија од 6 месеци); 8) доказ да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том језику).

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: конкурса: кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из чл 24. Закона о раду, треба да 
испуњава услове из чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гл. РС“ бр.88/2017,27/2018 -др. 
закони и 10/2019). а) да кандидат има одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије,мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1)студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују 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. 
б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 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 давања 
мита, за кривично дело 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 које није, у скла-
ду са законом,утврђено дискриминаторно понашање; г) да 
има држављанство Републике Србије; д) да зна језик и језик 
на коме се остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: сви кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар потребно је доставити школи: 1) 
биографске податке, односно биографију са адресом и кон-
такт телефоном - CV; 2) оверену фотокопију дипломе одго-
варајућег степена и врсти стручне спреме (не старије од 6 
месеци); кандидат који има високо образовање стечено на 
студијама другог степена доставља оверену копију дипломе 
другог степена и оверену копију дипломе основних академ-
ских студија; 3) лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима( 
подноси се пре закључења уговора о раду; 4) уверење из 
суда да против кандидата није покренут кривични поступак: 
донета наредба о спровођењу истраге; покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора ( не старије од 
6 месеци); 5) уверење да није осуђиван правоснажном пре-
судом за наведена кривична дела из члана 139. став 1. тачке 
3. Закона (не старије од 6 месеци);6) уверење о држављан-
ству РепубликеСрбије (оригинал или оверена фотокопија не 
старије од 6 месеци); 7) извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са хологромом (оригинал или 
оверена фотокопија да није старија од 6 месеци); 8) доказ да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том језику).

Наставник хемије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из чл 24. Закона о раду, треба да испуњава услове 
из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл гл. РС бр.88/2017,27/2018 -др. закони и 10/2019). 
а) да кандидат има одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије,мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1)студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, 
(2 )студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 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 уређива-
ли високо образовање до 10.септембра 2005.године. б) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће,за кривично дело примање мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом,без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом,утврђено дискриминаторно понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна језик и језик на 
коме се остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: сви кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар потребно је доставити школи: 1) 
биографске податке, односно биографију са адресом и кон-
такт телефоном-CV; 2) оверену фотокопију дипломе одго-
варајућег степена и врсти стручне спреме ( не старије од 6 
месеци); кандидат који има високо образовање стечено на 
студијама другог степена доставља оверену копију дипломе 
другог степена и оверену копију дипломе основних академ-
ских студија; 3) лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима( 
подноси се пре закључења уговора о раду; 4) уверење из 
суда да против кандидата није покренут кривични поступак: 
донета наредба о спровођењу истраге; покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора ( не старије од 
6 месеци); 5) уверење да није осуђиван правоснажном пре-
судом за наведена кривична дела из члана 139. став 1. тачке 
3. Закона ( не старије од 6 месеци);6) уверење о држављан-
ству РепубликеСрбије (оригинал или оверена фотокопија не 
старије од 6 месеци); 7) извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са хологромом (оригинал или 
оверена фотокопија да није старија од 6 месеци); 8) доказ да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том језику).

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: конкурса: кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из чл 24. Закона о раду, треба да 
испуњава услове из чл. 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл гл. РС“ бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019) које има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије,мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), по пропису који су уређују висо-
ко образовање почев од 10.септембра 2005.године или 
на основним студијама до 10. септембра 2005. године; да 
испуњава услове прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гл. Просветни гласник РС“ бр. 1/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 3/18 и 11/2019) и то следеће врсте врсте 
образовања: професор психологије,дипломирани психо-
лог-општи смер или смер школске психологије, дипломирани 
школски психолог-педагог, дипломирани школско-клинички 
психолог, дипломирани психолог, мастер психолог, дипломи-
рани психолог-мастер. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер треба да поседује 
најмање 30 ЕСПБ из развојно педагошких предмета. б) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће,за кривично дело примање мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом,без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом,утврђено дискриминаторно понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна језик и језик на 
коме се остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: сви кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар потребно је доставити школи: 1) 
биографске податке, односно биографију са адресом и кон-
такт телефоном - CV; 2) оверену фотокопију дипломе одго-
варајућег степена и врсти стручне спреме (не старије од 6 
месеци); кандидат који има високо образовање стечено на 
студијама другог степена доставља оверену копију дипломе 
другог степена и оверену копију дипломе основних академ-
ских студија; 3) лекарско уверење да има психичку, физич-
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ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(подноси се пре закључења уговора о раду; 4) уверење из 
суда да против кандидата није покренут кривични поступак: 
донета наредба о спровођењу истраге; покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора (не старије од 
6 месеци); 5) уверење да није осуђиван правоснажном пре-
судом за наведена кривична дела из члана 139. став 1. тачке 
3. Закона ( не старије од 6 месеци);6) уверење о држављан-
ству РепубликеСрбије (оригинал или оверена фотокопија не 
старије од 6 месеци); 7) извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са хологромом (оригинал или 
оверена фотокопија да није старија од 6 месеци); 8) доказ да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том језику).

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, треба да испуњава 
услове из чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гл. РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 
10/2019), а) да има основно образовање/основну школу б) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 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 давања 
мита, за кривично дело 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 које није, у скла-
ду са законом,утврђено дискриминаторно понашање; г) има 
држављанство Републике Србије; д) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: сви кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 
Уз пријавни формулар потребно је доставити школи: 1) био-
графске податке, односно биографију са адресом и контакт 
телефоном-CV; 2) оригинал или оверену фотокопију сведо-
чанства о завршеној основној школи (фотокопија не старија 
од 6 месеци); 3) лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(подноси се пре закључења уговора о раду; 4) уверење из 
суда да против кандидата није покренут кривични поступак: 
донета наредба о спровођењу истраге; покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора (не старије од 
6 месеци); 5) уверење да није осуђиван правоснажном пре-
судом за наведена кривична дела из члана 139. став 1. тачке 
3. Закона ( не старије од 6 месеци); 6) уверење о држављан-
ству РепубликеСрбије (оригинал или оверена фотокопија не 
старије од 6 месеци); 7) извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са хологромом (оригинал или 
оверена фотокопија да није старија од 6 месеци); 8) доказ 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку). Напомена: рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријавни формулар 
и конкурсом тражене доказе о испуњавању услова достави-
ти у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на горе 
наведеној адреси са назнаком:” За конкурс за _____”. Кон-
такт телефон 011/3983-590.

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71

Наставник предметне наставе - 
математика

Наставник предметне наставе - 
социологија

Наставник предметне наставе - 
биологија

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос предвиђени су чла-
ном 139. став 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гл. РС“ бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 
и 6/2020) и то: 1. да кандидат има одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије,специјалистичке академске студије или мастер 
струковне студије),на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005.године; 2. да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 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 родоскрв-
нуће,за кривично дело примање мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом,без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом,утврђено дискриминаторно понашање; 4.да је 
држављанин Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно васпитни рад. Кандидати су 
дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми или оверену фотоко-
пију уверења о стеченом високом образовању ако диплома 
није уручена -уверење о неоосуђиваности 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће; за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), доказ 
о познавању српског језика на коме се остварује образов-
но-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 так-
вих докумената, попуњен пријавни формулар (доступан на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја http://www. mpn.gov.rs), краћу биогра-
фију, писану сагласност (у слободној форми) да су сагласни 
да се лични подаци доставе надлежној националној служби 
за запошљавање ради упућивања на психолошку процену 
за рад са децом и ученицима. Докази о испуњености услова 
који су предвиђени чл. 139. став 1. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања из тачке 1, 3, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, доказ из тачке 2. пре закључења угово-
ра о раду. Докази које кандидат подноси могу бити у ориги-
налу 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, пријем-
ним канцеларијама судова односно општинским управама 
као поверени посао). Пријаве са потребном документацијом 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа на 
адресу: Осма београдска гимназија, ул. Грчића Миленка71, 
11000 Београд, телефон 011/2850-779, са назнаком “За кон-
курс - наставник предметне наставе”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”

11000 Београд, Кумодрашка 72
тел. 011/2471-702

Наставник физичког васпитања

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду (“Сл. гл. РС“ бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 11/17,и 95/18) потребно је да кан-
дидат испуњава посебне услове прописане члановима, 139. 
и 140. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гл. РС“ бр. 88/17 и 27/18, 10/19 и 6/20) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања и чланом 2. 
став 1. Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/2017, 13/18 и 11/19); 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће,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 дискриминаторно 
понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад. Доказ о испуњености услова из става 1. тач.1), 3), 4) и 
5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1. 
тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Канди-

дати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
старници Министарства просвете, а потребну докумантацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави Школи: -кратку 
биографију (CV) и податке о свом професионалном развоју 
(портфолио), оверену фотокопију дипломе одговарајућег 
образовања, степена и врсте стручне спреме прописаног чл. 
140. Закона о основама система образовања и васпитања у 
складу са чл. 2. став 1. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19), фотокопију 
личне карте, -уверење да није осуђиван-оригинал ( не ста-
рије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију Уве-
рења о држављанству РС ( не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
на прописаном обрасцу са холограмом.

Сервирка
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа 
прописаних Законом о раду (“Сл. гл. РС. бр“. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 11/17,и 95/18) потребно је да кан-
дидат испуњава посебне услове прописане члановима, 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гл. РС“ бр. 88/17 и 27/18, 10/19 и 6/20) и то да: 1) има одго-
варајуће образовање -средње образовање, изузетно основ-
но образовање са радним искуством на тим пословима, 2. 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђивано правоснажном 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 родоскрв-
нуће,за кривично дело примање мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених 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. Доказ о 
испуњености услова из става 1. тач.1), 3), 4) и 5) овог члана 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2) овог 
члана пре закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет старници 
Министарства просвете, а потребну докумантацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави школи: кратку биографију 
(CV) и податке о свом професионалном развоју (портфолио), 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе одгова-
рајућег образовања, степена и врсте стручне спреме , фото-
копију личне карте, уверење да није осуђиван-оригинал (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију Уве-
рења о држављанству РС (не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених 
на прописаном обрасцу са холограмом.

Радник на одржавању хигијене-
чистачица

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду (“Сл. гл. РС“ бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 11/17,и 95/18) потребно је да кан-
дидат испуњава посебне услове прописане члановима, 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гл. РС“ бр. 88/17 и 27/18, 10/19 и 6/20) и то да: 1) има одго-
варајуће образовање - I степен стручне спреме( основно 
образовање), 2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. 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 родоскрвнуће,за кривично дело примање мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом,без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом,утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Доказ о 
испуњености услова из става 1. тач.1), 3), 4) и 5) овог члана 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2) овог 
члана пре закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет старници 
Министарства просвете, а потребну докумантацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави школи: кратку биографију 
(CV) и податке о свом професионалном развоју (портфолио), 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе одгова-
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рајућег образовања, степена и врсте стручне спреме, фото-
копију личне карте, уверење да није осуђиван-оригинал (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију Уве-
рења о држављанству РС (не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
на прописаном обрасцу са холограмом. Напомена: уколико 
диплома није издата на српском језику, потврду да зна срп-
ски језик, за лица која нису стекла образовање на српском 
језику-доказ о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака. Одлуку о избору канди-
дата донеће конкурсна комисија након добијања резултата 
психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Неће се разматра-
ти пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису 
приложени докази који се траже конкурсом, као ни пријаве 
оних кандидата који не испуњавају услове у погледу образо-
вања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку у складу са Законом о заштити 
података о личности (“Сл. гласник РС” бр. 87/18). Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима и доказима 
о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: ОШ” Веселин Маслеша” 
11000 Београд, Улица Кумодрашка бр. 72, са назнаком За 
конкурс “ Контакт особа секретар школе, тел. 011/2471-702.

ОСНОВНА ШКОЛА “КАРАЂОРЂЕ”
11000 Београд, Јове Илића 2

тел. 011/2467-290

Наставник физичког васпитања
на одређено време преко 60 дана, ради 

замене наставника именованог на радно 
место директора школе, до истека 

мандата, а најкасније до 20.02.2024.
УСЛОВИ: општи услови: кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“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 најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће,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 дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике 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 ученицима (лекарско уверење) 
подноси се пре закључења уговора о раду. Услови (образо-
вање) : поред услова из чл. 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, кандидат треба да има одго-
варајуће високо образовање прописано чл. 140. став 1.и 2. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл 
РС” бр..88/17 ,27/18, 10/19 и 6/20) и услове из Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи (“Сл. гл. РС бр 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, и 11/19 )и то: да има одговарајуће 
високо образовање: 1) стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије,мастер струковне студије , спе-
цијалистичке академске студије), (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2)студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисципинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10.септем-
бра 2005.године; Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 
попуњен и одштампан пријавни формулар са сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; оверен пре-
пис/ оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139. ст.1 
тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија не старији од 6 месеци); 

уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија не старији од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених са холограмом; уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора (оригинал или 
оверена фотокопија не старији од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставља само кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику, радну и личну биографију. Канди-
дати 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. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење), доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампа-
ни формулар заједно са документацијом доставља поштом 
на адресу : ОШ “Карађорђе”, Јове Илића бр.2 11040 Београд 
са назнаком “за конкурс”. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “ Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације могу се добити позивом на 
телефон 011/2467-290.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165

Редовни професор за ужу научну 
област Политичка економија и 

финансије
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне 
спреме (доктор наука) и да испуњавају све услове на начин 
предвиђен Законом о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др закон, 73/18, 67/19 и 6/20 
- др. закон), Статутом Универзитета у Београду и Факулте-
та политичких наука за избор у звање редовног професора 
и Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзи-
тета у Београду”, бр. 192. од 01.07.2016.г., 195. од 22.09.2016. 
г.,бр. 197. од 20.03.2017. г., бр. 199. од 16.10.2017. и бр. 203. 
од 21.05.2018. године). Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова (биографија, оверен препис диплома 
и додатака диплома/уверења о положеним испитима свих 
нивоа студија, очитана/копија личне карте кандидата, спи-
сак научних и стручних радова, објављене радове и друге 
доказе у складу са напред наведеним актима) доставити на 
адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 
165. у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријаву са доказима кандидат доставља и својеручно потпи-
сану изјаву о изворности која је у електронском облику дос-
тупна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаговремено дос-
тављене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11000 Београд, Заплањска 45

тел. 011/2460-763

Наставник разредне наставе

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл 24. Закона о 
раду (“Сл. гл. 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 посеб-
не услове из чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“ Сл гл. РС бр.88/17,27/18, 10/19, 6/20) : да има 
одговарајуће високо образовање у складу са чл.140 и чл.142. 
Закона о основама система образовања и васпитања и у 
складу са Правиником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника за рад у основној школи (“Сл. гл. 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19 
од 15.08.2019. год), 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне 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 дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) 
високо образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.септембра 2005.године; да има психичку, 

физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 родоскрвнуће,за кривично 
дело примање мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом,без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом,утврђено дис-
криминаторно понашање ; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик и језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад.

Чистачица
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл. 24. Закона о 
раду, треба да испуњава и посебне услове из чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС 
бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20): да има основно образовање/ 
основну школу; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће,за кривично дело примање мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом,без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом,утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: кандидат уз одштампан пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја на конкурс треба да достави сле-
дећу документацију: радну и личну биографију са адресом и 
контакт телефоном - CV; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
РепубликеСрбије не старије од 6 месеци; оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених овера не 
старија од 6 месеци; доказ о неоосуђиваности за наведена 
кривична дела надлежне полицијске управе:да кандидат 
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 родоскрвнуће; за кривично дело при-
мање 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 дискриминатор-
но 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 здравствену способ-
ност 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 Нацио-
нална служба за запошљавање. Уколико је већ извршена 
психолошка процена способности у периоду од 6 месеци пре 
истека рока за пријаву на овај конкурс кандидат ће у пријави 
назначити када и где је извршена процена. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Пријаве се достављају непосредно или путем поште на адре-
су школе ОШ “Бранислав Нушић”, Заплањска бр.45, Београд. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретар 
школе на телефон 011/2460-763. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Сарадник у настави за ужу научну 
област Патофизиологија

на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: студент специјалистичких академских студија, који 
је студије првог степена завршио са просечном оценом нај-
мање 8 (осам). Завршен медицински факултет.
Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају и 
друге услове предвиђене одредбама Закона о високом обра-
зовању и Статутом Фармацеутског факултета.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандидати треба да доставе 
и радну биографију (CV), оверене копије диплома, потврду 
о похађању специјалистичких академских студија, извод из 

Наука и образовање



   |  Број 872 | 11.03.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs20 

матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак 
радова, сепарате објављених радова. Пријаве са докумен-
тацијом се подносе Архиви Факултета, Војводе Степе 450, у 
року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”.

ОШ “ЖИВОЈИН ПЕРИЋ”
Стублине

тел. 011/8791-303

Наставник предметне наставе 
математика
2 извршиоца

Наставник предметне наставе 
енглески језик

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 113/17) треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене чланом 139. и 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и посебне услове 
предвиђене Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19), 
Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и дру-
гим организацијама у јавном сектору бр. 81/2017-3, 6/2018-
3,43/2018-3. 1. За радно место наставника предметне наста-
ве - наставника математике и енглеског језика, потребно је 
да кандидат има: одговарајуће високо образовање стечено, 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005 године; 2. За радно место чистачице 
потребно је да кандидат има: основно образовање, потреб-
но је да сви кандидати имају: 3. психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 4. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, 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 за које није, у складу са Законом утврђено дискрими-
наторно понашање, 5. држављанство Републике Србије, 6. 
извод из матичне књиге рођених, 7. да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (обра-
зовно-васпитни рад се остварује на српском језику). Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 2, 4, 5, 6, 7 саставни су део 
пријаве за конкурс и подносе се у виду оригинала или овере-
них фотокопија, а доказ из тачке 3 прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да достави: 1. радну и личну биографију са адресом и кон-
такт телефоном (CV), 2. Оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеном одговарајућем високом образовању 
за наставнике предметне наставе (за наставника математи-
ке и наставника енглеског језика), односно оверену фото-
копију дипломе о стеченом основном образовању за радно 
место чистачице. 3. уверење да кандидат 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 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за за које 
није, у складу са Законом утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); 4. Уверења о држављанству 
РС (оригинал или оверену фотокопију не старију од 6 месе-
ци); 5. потврду- уверење да зна српски језик уколико није 
стекао образовање на српском језику (образовно-васпитни 
рад се остварује на српском језику). 6. Оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, 7. попуњен 
пријавни формулар који кандидати могу наћи на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије. Потребно је да кандидати 
такав попуњен и одштампан пријавни формулар са остатком 
наведене документације доставе на адресу школе најкасније 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-

меном стандардизованих поступака. Решење о избору кан-
дидата донеће Конкурсна комисија, у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар 
и потребну документацију треба послати на адресу школе 
ОШ “Живојин Перић” ул. Ваљевски пут бб, 11507 Стублине. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фиксног и 
мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе на број телефона 011/ 8791-303 у времену од 8 
до 12 часова.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА ”ДАНИЛО КИШ”

11000 Београд, Генерала Штефаника 6
тел. 011/7856-845

Конкурса објављен 19.02.2020. године, у публикацији 
„Послови” исправља се за радно место секретар, из фор-
мално-техничких разлога, у делу УСЛОВИ, који се односи 
на одговарајуће образовање, брише се: ,,да кандидат има 
одговарајуће високо образовање из области правних наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005., или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је утврђивао високо 
образовање до 10.септембра 2005.године”, и треба да гласи 
: „образовање из области правних наука у складу са члана 
140.став 1.Закона о основама система образоавња и васпи-
тања”. Остали део конкурса остаје непромењен.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„БРАЋА СТЕМЕНКОВИЋ”

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

Наставник математике
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 
и 6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просетни гласник” бр.11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. За референта за правне кадровске и 
адмимистративне / финансијско рачуноводствене послове - 
средња стручна спрема правног или економског смера .

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 
и 6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просетни гласник” бр.11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. За референта за правне кадровске и 
адмимистративне / финансијско рачуноводствене послове - 
средња стручна спрема правног или економског смера .

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 
и 6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просетни гласник” бр.11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. За референта за правне кадровске и 
адмимистративне / финансијско рачуноводствене послове - 
средња стручна спрема правног или економског смера .

Референт за правне кадровске и 
административне - финансијско 

рачуноводствене послове
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 
и 6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 

(“Сл. гласник РС - Просетни гласник” бр.11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. За референта за правне кадровске и 
адмимистративне / финансијско рачуноводствене послове - 
средња стручна спрема правног или економског смера .

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: одштампан и читко попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарста просве-
те науке и технолошког развоја; оргинал или оверену копију 
дипломе о завршеном одговарајућем образовању; уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 
139 ст.1 тач. 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (издато у МУП-у) не старије од 6 месеци; уверење о 
држављанству РС не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених не старијих од 6 месеци; доказ о познавању 
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику); кратку биографију. Доказ 
који се односи на психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом, подноси се приликом пријема у радни 
однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве се подносе поштом или лично у 
Секретаријату школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„Др АРЧИБАЛД РАЈС“

11060 Палилула, Београд, Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2772-563

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05 ,54/09,32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тума-
чење) треба да испуњавају и посебне услове прописа-
не чланом 139, Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др.за-
кон,10/2019 и 6/2020) : Да имају одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018- 
др.закон,10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник РС” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18 и 11/19); на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: студијама 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета или студијама 
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; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ђацима и ученици-
ма (лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду); да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије; знају 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће висо-
кошколске установе надлежне за издавање таквих докумен-
та о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад).

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: кандидати поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично 
тумачење) треба да испуњавају посебне услове прописане 
чланом 139. Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018- др.закон, 
10/2019 и 6/2020). Да имају одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018- 
др.закон,10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник РС” бр. 11/12, 

Наука и образовање
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15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18 и 11/19); на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: студијама 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета или студијама 
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; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ђацима и ученицима 
(лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду); да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за 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 имају држављанство Републике Србије; знају српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на српском језику, 
кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске уста-
нове надлежне за издавање таквих документа о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).

Секретар установе
УСЛОВИ: кандидати поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тума-
чење) треба да испуњавају и следеће посебне услове про-
писане чланом 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018- др.за-
кон, 10/2019 и 6/2020) Да имају одговарајуће образовање из 
области правних наука у складу са чланом 140. став 1. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10.септембра 2005.године; на основним студијима у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ђацима и ученицима(лекарско уверење о томе као доказ 
доставља кандидат који буде изабран пре закључења угово-
ра о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље упородици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављанство Републи-
ке Србије; знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, кандидат доставља доказ 
одговарајуће високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих документа о познавању језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад).
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УСЛОВИ: кандидати поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично 
тумачење) треба да испуњавају и следеће посебне услове 
прописане чланом 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018- 
др.закон,10/2019 и 6/2020) да имају I степен стручне спреме 
(основно образовање); да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ђацима и ученицима (лекарско 
уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље упородици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 

у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; знају српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на српском језику, 
кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске уста-
нове надлежне за издавање таквих документа о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат доставља; 
Попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије; Биографију (CV); доказ о одговарајућем образовању; 
(оверене копије дипломе не старије од 6 месеци); доказ да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље упо-
родици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; (оригинал или оверена копија, да 
није старије од 6 месеци) Уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена копија да није старије од 
6 месеци); Извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија да није старије од 6 месеци); Доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати који одговарајуће 
знање нису стекли на српском језику. Доказ да кандидат има 
психички, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Пријаве са доказима о испуњености услова конкур-
са достављају се поштом на адресу ОШ „Др Арчибалд Рајс” 
,улица Патриса Лумумбе бр.5, са назнаком “Пријава на кон-
курс” или лично у школи радним данима од 08 до 14 часова. 
Контакт телефон: 011-2772-563.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
11224 Врчин, 29. новембра 15

тел. 011/8053-467, 8055-527, 8055-285

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: усло-
ви за образовање: одговарајуће високо образовање, стечено 
на студијама другог степена(мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, однсоно групе предмета; 
да има одговарајуће високо образовање на основним сту-
дијама Техничког факултета у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обазовање до 
10. септембра 2005. године и то 1. и 2. за наставника основне 
школе. Да има образовање из психолошких, педагошких и 
медтодичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (доказује се доставом уверења о положеном стручном 
испиту); да има најмање петог година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања из члан 140. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима: 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родскрвнуће, 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 доара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискримниаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије;  да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; Лице које се пријављује на конкурс уз 
формулар за пријем у радни однос , подноси: 1.биографске 
податке, са кратким прегледом кретања у служби, адресом и 
контак телефоном; 2. оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном одговарајућем образовању; 3. потврду о раду у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, оригинал; 4. лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, оригинал; 5. извод из канзнене еви-
денције МУП Републике Србије да 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 
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, оригинал; 
6. уверење о држављанству, не старије од шест месеци, ори-
гинал или оверену фотокопију; 7. извод из матичне књиге 
рођених (на прописаном обрсцу са холограмом), оригинал 
или фотокопију; 8. остала документа која могу послужити 
у поступку. Формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања кандидат може преузети са веб адресе Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја: http://www.
mpn.gov.rs/. Рок за подношење пријава је 8(осам) дана од 
дана обајвљивања конкурса. Неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Начин учешћа на конкурсу: Пријаве се шаљу 
препорученом пошиљком на адресу: Основна школа “Све-
ти Сава”, Врчин, ул. 29. новембар бр. 15, са назнаком: “За 
конкурс “, или се предају непосредно у секретаријату школе, 
радним даном од 08.00-15.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КРАЉИЦА МАРИЈА”

11212 Београд - Овча, Михајла Еминескуа 65
тел. 011/2731-495

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: у радни однос ради обаваљања посла може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: висока 
стручна спрема на основу члана 140, и члана 142, Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018-други закон 10/2019 и 6/2020), Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19), Правилника о организацији и систематизацији 
послова и ОШ “Краљица Марија”, посебни услови из Закона 
о основама система образовања и васпитања, члан 139, (“Сл. 
гласник РС”, 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020).

Наставник математике
УСЛОВИ: у радни однос ради обаваљања посла може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: висока 
стручна спрема на основу члана 140, и члана 142, Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018-други закон 10/2019 и 6/2020), Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Сл Гласник РС - Просветни 
гласник” бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19), Правилника о организацији и систематизацији 
послова и ОШ “Краљица Марија”, посебни услови из Закона 
о основама система образовања и васпитања, члан 139, (“Сл. 
гласник РС”, 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020).

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: у радни однос ради обаваљања посла може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: виша 
или висока стручна спрема на основу члана 140, и члана 
142, Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-други закон 10/2019 
и 6/2020), Правилника о организацији и систематизацији 
послова и ОШ “Краљица Марија”, посебни услови из Закона 
о основама система образовања и васпитања, члан 139, (“Сл. 
гласник РС”, 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020).

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: попуњен пријав-
ни формулар који се налази на званичној страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; радна био-
графија; доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе, 
доказ о броју бодоваиз психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и професионалне праксе); уверење о 
неосуђиваности издато од МУП-а; уверење о дрзављанству 
(оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); Доказ који се одно-
си на психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом, подноси се приликом пријема у радни однос. Пријаве 
послати поштом (са назнаком за конкурс) или их достави-
ти на адресу школе Михаја Еминескуа бр. 65, 11212 Овча - 
Београд, а ближе информације се могу добити на број тел. 
011/2731-495 Рок за пријављивање је осам дана од дана 
објављивања конкурса. неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА „КНЕЗ ЛАЗАР”
11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 27а

тел. 011/8122-251

Наставник математике
са 80% радног времена

Наставник биологије
са 70% радног времена

Наставник енглеског језика
са 90% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског боловања и неге детета

УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена стручне спреме 
према Правилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи, кандидат треба 
да испуњава и услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то да: 
1. поседује одговарајуће образовање; 2. поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. извршена психолошка процена способности за рад 
са децом и ученицима; 4. поседује држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик и језик на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; 6. да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у прородици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из гурпе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију као и непостојање дискримина-
торног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интерент страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом достављају школи. Уз пријавни 
формулар, кандидати достављају следећу документацију: 
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; потврду или уврење високошколске установе 
о образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченог 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 или доказ о 
положеним испитима из педагогије и психологије у току сту-
дија или доказ о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу (оригинал или оверене фотокопија); доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (осим за кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); доказ о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног понашања - уве-
рење из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију). Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здрвствне способности за рад 
са децом и ученицима, прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве доставити лично или путем препоручене 
поште на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, на телефон: 011/8122-251.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НОВИ БЕОГРАД”

11070 Нови Београд, Омладинских бригада 25

Наставник математике
са 61% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо обра-
зовање према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука (са завршеним студијама првог степена из научне, 

односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета) или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године.

Чистачица (спремачица)
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или 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 дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републике Србије, да 
зна српски језик. Уз пријавни формулар који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја кандидати достављају биографију, извод из 
матичне књиге рођених, фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању, уверење о неосуђиваности изда-
то од стране МУП Србије и уверење о држављанству. Фото-
копије докумената морају бити оверене. Оригинали уверења 
не смеју бити старији од 6 месеци. Доказ да кандидат има 
одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уго-
вора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЛАЗА КОСТИЋ“
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 72

тел. 011/713-06-56

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140, 141, 
142 и 143 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи.

Секретар
УСЛОВИ: образовање из правних наука у складу са чл. 140 
ст. 1 Закона о основама система образовања.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане Законом о раду, као и посебне услове прописане чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, да има држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик. Кандидат је у обавези да приложи (у 
оригиналу или овереној копији) попуњен пријавни форму-
лар (одштампан са интернет странице Министарства просве-
те), диплому о стеченом одговарајућем образовању, доказ о 
неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, извод из матичне књиге 
рођених (на старије од 6 месеци), уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о позна-
вању српског језика - подноси само кандидат који није сте-
као образовање на српском језику, радну биографију. Доказ 
о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Кандидат који буде изабран биће 
у обавези да, пре закључења уговора о раду, за документа 
која је приложио као оверену копију достави на увид ори-

гинална документа. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају установи. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Решење о избору 
кандидата донеће Конкурсна комисија у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни форму-
лар и потребну документацију послати на наведену адресу са 
назнаком “За конкурс”.

ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Његошева 15

тел. 011/3640-942

Библиотекар школе

Наставник психологије

Наставник српског језика и 
књижевности
2 извршиоца

Наставник математике

Наставник филозофије

Наставник физичког васпитања

Наставник грађанског васпитања

Наставник немачког језика
са 89% радног времена

Наставник енглеског језика

Наставник хемије
са 80% радног времена

Наставник рачунарства и 
информатике

са 80% радног времена

Наставник латинског језика
са 78% радног времена

Наставник биологије

Наставник физике
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 академ-
ске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (б) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за 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; степен и врста образовања настав-
ника, морају да буду и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, 
број 15/13, 11/16, 2/17,11/17, 13/18 и 7/19).

Домар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме машинске или 
електро струке.

Чистачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. 

Наука и образовање
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ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доказ се подноси 
пре закључења уговора о раду); да није осуђиван у смислу 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС Службени 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 (кандидати 
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику 
не подносе овај доказ). Кандидати су дужни да уз пријаву на 
конкурс поднесу: 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 развоја); 
оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о неосуђиваности (да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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) 
- доказ: уверење из МУП-а, оригинал или оверена фотоко-
пија, 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 стручном испиту односно положеном испиту 
за лиценцу - уколико је кандидат поседује; лице које нема 
положен испит за лиценцу може да обавља послове настав-
ника без лиценце, најдуже две године од дана засновања 
радног односа у установи; доказ о познавању српског језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кан-
дидат 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 знањем српског језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад). Докази које кандидат 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 једи-
ницама, пријемним канцеларијама судова односно општин-
ским управама као поверени посао). Пријаве се достављају у 
секретаријат у року од 10 дана од дана објављивања конкур-
са, лично, радним данима од 9 до 15 часова или путем поште 
на наведену адресу Гимназије. Непотпуне, неблаговремене 
и неразумљиве пријаве неће се узимати у разматрање. Кон-
такт телефон секретаријата школе: 011/3640-942.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
11050 Београд, Вељка Дугошевића бб

тел. 011/2415-443

Наставник предметне наставе за 
медицинску групу предмета

5 извршилаца

Наставник практичне наставе за 
лабораторијску групу предмета

Наставник здравствене неге
10 извршилаца

Наставник предметне наставе за 
српски језик и књижевност

Наставник предметне наставе за 
српски језик и књижевност

са 67% радног времена

Наставник предметне настве за 
рачунарство и информатику

Наставник предметне наставе за 
фармацеутску групу предмета

5 извршилаца

Наставниик математике
са 70% радног времена

Наставник физичког васпитања

Наставник физичког васпитања
са 70% радног времена

Наставник предузетништва
2 извршиоца

Наставник практичне наставе за 
санитарну групу предмета

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Домар
УСЛОВИ: IV или V степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати за наставнике треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Здравство и социјална 
заштита, односно Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача и стручним школама; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности подноси се пре закључења 
уговора о раду, а остали докази уз пријаву на конкурс. Уз 
пријаву на конкурс кандидати поред биографије треба да 
приложе (у оргиналу или оверене копије): дипломе о стече-
ном образовању, уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, доказ о неосуђиваности (уверење из 
евиденције МУП-А да није осуђиван за наведена кривична 
дела и уверење иу суда да није покренут судски поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге,покренута оптужни-
ца или доношење решења и одређивању притвора), све 
не старије од 6 месеци. У поступку одлучивања о избору 
наставника комисија врши избор кандидата које упућује на 
претходну проверу психофизичких способности за рад са 
ученицима које спроводи надлажна служба запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење 
као доказ доставља кандидат који буде изабран пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве се подносе у секретаријату 
Медицинске школе, Београд, Вељка Дугошевића бб или се 
шаљу поштом са назнаком за “За конкурс”, у року од 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати.

СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Херцег Стјепана 7

Наставник француског језика

Школски психолог

Шеф рачуноводства
Административно-финансијски 

референт
Наставник енглеског језика

са 66,67% радног времена

Наставник немачког језика
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да попуне пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
одштампају га и са свом осталом документацијом доставе 
конкурсној комисији. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор ће у року од 8 дана бити упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима у надлежну 
службу за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Доставити и краћу биографију/ CV, са контакт 
телефоном; фотокопију очитане личне карте; доказ о одго-
варајућем образовању/оверену копију дипломе, уверења о 

дипломирању, уверења о мастер академским студијама по 
члану140 став 1 и 2 ЗОСОВ РС; доказ да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом; држављанство Републике 
Србије. Сва тражена документа за конкурс доставити у ори-
гиналу или овереној фотокопији, не старија од шест месеци, 
конкурсној комисији Спортске гимназије, на наведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Олигофренологија

на одређено време од три године
УСЛОВИ: студент докторских академских студија Факултета 
за специјалну едукацију и рехабилитацију који је претходне 
степене студија завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), као и да испуњава остале услове предвиђене чл. 84 Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник Републике Србије” 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др.закон), као и услове предвиђене 
Статутом Факултета за избор сарадника у звање асистен-
та. Документа која је потребно доставити: пријава на кон-
курс, биографија, библиографија, оверене копије диплома, 
извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда 
надлежног органа да кандидат није под истрагом. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се Факултету 
на наведену адресу, у року од 15 дана.

ОШ “ЈАНКО КАТИЋ”
11453 Рогача, Космајска 153

тел. 011/8255-021

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да: има одговарајуће образовање 
из члана 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник Рс”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/2020) стечено на: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; 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.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете. Уз пријав-
ни формулар кандидат доставља: биографију (CV); доказ о 
одговарајућем образовању (оверену копију дипломе); уве-
рење о неосуђиваности (оригинал или оверену копију, не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
држављанство (оверена копија или оригинал). Доказ о 
знању српског језика достављају само кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском језику (извод 
из додатка дипломе или уверење о положеним испитима 
- оверена копија или оригинал). Доказ о здравственој спо-
собности доставља кандидат који буде изабран, непосредно 
пре закључења уговора о раду. Кандидати који уђу у ужи 
избор упућују се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима код надлежне службе за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве 
на конкурс могу се доставити путем поште или донети лично 
на адресу школе: ОШ „Јанко Катић” Рогача, Космајска 153, 
11453 Рогача, са назнаком „За конкурс за радно место _____ 
(навести радно место за које се кандидат пријављује”). Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у обзир. Документа се по окончању конкурса не враћају 
кандидатима. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на број телефона: 011/8255-021, радним данима од 08.00 до 
13.00 часова.

Наука и образовање
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ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА 
ШКОЛА “БРАНКО ЖЕЖЕЉ”
11050 Београд, Хајдук Станкова 2

тел. 011/2411-472

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 
послове (шеф рачуноводства)

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из области еко-
номских наука у складу са Каталогом радних места и Правил-
ником о организацији и систематизацији послова у Грађевин-
ској техничкој школи „Бранко Жежељ”у Београду стечено: 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, 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 висо-
ко образовање до 10 септембра 2005 године.

Наставник физике
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање сходно члану 
139. Закона о основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије) или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године.

Чистачица
УСЛОВИ: завршена основна школа

ОСТАЛО: Кандидат мора 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, 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик, образовно-васпитни рад се остварује на српском 
језику. Докази о испуњености услова који се достављају уз 
пријавни формулар: оригинал или оверена копија дипломе 
(не старија од 6 месеци) о одговарајућем образовању; уве-
рење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); 
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад доставља само онај кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском језику. Услов да 
запослени поседује психичку способност за рад проверава се 
тако што се кандидати који буду изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Доказ који се односи на физичку и здравствену 
способност кандидата доставља се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријавни формулар и документацију кандидати дос-
тављају и кратку биографију са контакт подацима. Кандида-
ти су дужни да попуне пријавни формулар (навести радно 
место на које се конкурише) који се може наћи на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар 
и потребну документацију треба послати на адресу шко-
ле или предати лично у просторијама школе 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. 

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 Земун, Цара Душана 262

Наставник руског језика
УСЛОВИ: испуњеност општих услова у складу са Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05... 95/18 - аутент. тумачење), 
услова из члана 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17... 6/20, у 
наставку: ЗОСОВ): 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање; 2. има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
попуњен пријавни формулар, који се преузима са званичног 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 
http://mpn.gov.rs, достављају: кратку радну биографију -CV; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (сведочанства) 
о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; доказ да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела прописана 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона (уверење из МУП-а, не 
старије од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима подноси кандидат пре закључења уговора о раду; 
доказ о знању српског језика, као језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (доставља се само ако 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику).

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: испуњеност општих услова у складу са Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05... 95/18 - аутент. тумачење), 
услова из члана 139. и 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17... 6/20, у 
наставку: ЗОСОВ): 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање; 2. има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
попуњен пријавни формулар, који се преузима са званичног 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 
http://mpn.gov.rs, достављају: кратку радну биографију - CV; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (сведочанства) 
о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; доказ да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела прописана 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона (уверење из МУП-а, не 
старије од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима подноси кандидат пре закључења уговора о раду; 
доказ о знању српског језика, као језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (доставља се само ако 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику).

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: испуњеност општих услова у складу са Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05... 95/18-аутент. тумачење), 
услова из члана 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17... 6/20, у 
наставку: ЗОСОВ): 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање; 2. има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
попуњен пријавни формулар, који се преузима са званичног 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 
http://mpn.gov.rs, достављају: кратку радну биографију - CV; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (сведочанства) 
о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; доказ да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела прописана 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона (уверење из МУП-а, не 
старије од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима подноси кандидат пре закључења уговора о раду; 
доказ о знању српског језика, као језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (доставља се само ако 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику).

Наставник теоријске наставе 
електроструке

УСЛОВИ: испуњеност општих услова у складу са Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05... 95/18-аутент. тумачење), 
услова из члана 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17... 6/20, у 
наставку: ЗОСОВ): 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање; 2. има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз 
попуњен пријавни формулар, који се преузима са званичног 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 
http://mpn.gov.rs. Достављају: кратку радну биографију - CV; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (сведочанства) 
о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; доказ да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела прописана 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона (уверење из МУП-а, не 
старије од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима подноси кандидат пре закључења уговора о раду; 
доказ о знању српског језика, као језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (доставља се само ако 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику).

Наставник практичне наставе обуке 
вожње

3 извршиоца
УСЛОВИ: испуњеност општих услова у складу са Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05... 95/18 - аутент. тумачење), 
услова из члана 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17... 6/20, у 
наставку: ЗОСОВ): 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање; 2. има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
попуњен пријавни формулар, који се преузима са званичног 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 
http://mpn.gov.rs, достављају: кратку радну биографију - CV; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (сведочанства) 
о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; доказ да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела прописана 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона (уверење из МУП-а, не 
старије од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
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ницима подноси кандидат пре закључења уговора о раду; 
доказ о знању српског језика, као језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (доставља се само ако 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику).

Наставник практичне наставе 
електроструке

УСЛОВИ: испуњеност општих услова у складу са Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05... 95/18-аутент. тумачење), 
услова из члана 139. и 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17... 6/20, у 
наставку: ЗОСОВ): 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање; 2. има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
попуњен пријавни формулар, који се преузима са званичног 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 
http://mpn.gov.rs, достављају: кратку радну биографију - CV; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (сведочанства) 
о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; доказ да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела прописана 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона (уверење из МУП-а, не 
старије од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима доказ подноси кандидат пре закључења уговора о 
раду; доказ о знању српског језика, као језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад у школи (доставља се само 
ако одговарајуће образовање није стечено на српском јези-
ку).

Секретар
УСЛОВИ: испуњеност општих услова у складу са Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05... 95/18-аутент. тумачење), 
услова из чл. 139. и 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17... 6/20, у 
наставку: ЗОСОВ): 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање; 2. има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
попуњен пријавни формулар, који се преузима са званичног 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 
http://mpn.gov.rs, достављају: кратку радну биографију - CV; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (сведочанства) 
о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; доказ да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела прописана 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона (уверење из МУП-а, не 
старије од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима подноси кандидат пре закључења уговора о раду; 
доказ о знању српског језика, као језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (доставља се само ако 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику).

Домар
УСЛОВИ: испуњеност општих услова у складу са Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05... 95/18-аутент. тумачење), 
услова из члана 139. и 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17... 6/20, у 
наставку: ЗОСОВ): 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање; 2. има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
попуњен пријавни формулар, који се преузима са званичног 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 
http://mpn.gov.rs, достављају: кратку радну биографију - CV; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (сведочанства) 
о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; доказ да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела прописана 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона (уверење из МУП-а, не 
старије од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима подноси кандидат пре закључења уговора о раду; 
доказ о знању српског језика као језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад у школи (доставља се само ако 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику).

Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: испуњеност општих услова у складу са Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05... 95/18-аутент. тумачење), 
услова из члана 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17... 6/20, у 
наставку: ЗОСОВ): 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање; 2. има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
попуњен пријавни формулар, који се преузима са званичног 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 
http://mpn.gov.rs, достављају: кратку радну биографију - CV; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (сведочанства) 
о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; доказ да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела прописана 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона (уверење из МУП-а, не 
старије од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима подноси кандидат пре закључења уговора о раду; 
доказ о знању српског језика, као језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (доставља се само ако 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику).

Наставник психологије
са 80% радног ангажовања

УСЛОВИ: испуњеност општих услова у складу са Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05... 95/18-аутент. тумачење), 
услова из члана 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17... 6/20, у 
наставку: ЗОСОВ): 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање; 2. има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
попуњен пријавни формулар, који се преузима са званичног 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 
http://mpn.gov.rs, достављају: кратку радну биографију - CV; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (сведочанства) 
о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; доказ да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела прописана 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона (уверење из МУП-а, не 
старије од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, 

физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима подноси кандидат пре закључења уговора о раду; 
доказ о знању српског језика, као језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (доставља се само ако 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику).

Наставник математике
са 72% радног ангажовања

УСЛОВИ: испуњеност општих услова у складу са Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05... 95/18-аутент. тумачење), 
услова из члана 139. и 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17... 6/20, у 
наставку: ЗОСОВ): 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање; 2. има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
попуњен пријавни формулар, који се преузима са званичног 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 
http://mpn.gov.rs, достављају: кратку радну биографију - CV; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (сведочанства) 
о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; доказ да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела прописана 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона (уверење из МУП-а, не 
старије од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима подноси кандидат пре закључења уговора о раду; 
доказ о знању српског језика, као језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (доставља се само ако 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику).

Наставник хемије
са 60% радног ангажовања

УСЛОВИ: испуњеност општих услова у складу са Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05... 95/18-аутент. тумачење), 
услова из члана 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17... 6/20, у 
наставку: ЗОСОВ): 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање; 2. има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
попуњен пријавни формулар, који се преузима са званичног 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 
http://mpn.gov.rs, достављају: кратку радну биографију - CV; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (сведочанства) 
о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; доказ да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела прописана 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона (уверење из МУП-а, не 
старије од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима подноси кандидат пре закључења уговора о раду; 
доказ о знању српског језика, као језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (доставља се само ако 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику).

ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе: Саобраћајно-техничка шко-
ла, Цара Душана 262, 11080 Земун или донети лично у секре-
таријат школе, радним даном од 8.00 до 14.00 часова са наз-
наком на коверти за које радно место се конкурише. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе на број 
телефона 011/735-9221.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Портир
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња или нижа стручна спрема, положен испит 
из противпожарне заштите, рад у сменама.

Чистачица
на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографским подацима кандидати 
треба да приложе: фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије - оригина-
ле на увид. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Избор 
кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за 
подношење пријава. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса доставити на адресу: Саобраћајни факул-
тет, Служби за опште послове - пријава на конкурс, 11000 
Београд, Војводе Степе 305.

ГИМНАЗИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ
11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6

тел. 011/8129-480

Наставник француског језика
са 67% радног времена

Наставник математике
са  83% радног времена

Наставник ликовне културе
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из чл. 139 
чл. 140 и чл. 144 Закона о основма система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС , бр. 88/17, 27/2018 - др. зако-
на, 27/2018-др. закона, 10/2019 и 6/2020), односно да имају 
стечено одговарајуће високо образовање према Закону о 
основама система образовања и васпитања: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске струдије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно сручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године и Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у Гимназији. Поред наведених услова обра-
зовања кандидати морају поседовати психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у пророди-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из гур-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем се оставарује обра-
зовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на конкурс 
кандидати треба да поднесу следећа документа: пријавни 
формулар за пријаву на конкурс скинути са интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
краћу биографију, оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућем образовању, уверење о неосуђиваности (издато по 
објављивању конкурса), извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија). Лекарско уверење се подноси пре 
закључивања уговора о раду. Пријава на конкурс, са докази-
ма о испуњавању услова за рад, подноси се школи у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе у 
затвореној коверти, непосредно или путем поште на адресу 
школе, са назнаком “За конкурсну комисију”. Конкурсну доку-
ментацију не враћамо. Неблаговремне и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

ГИМНАЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац

Краља Александра Обреновића 25
тел. 011/8231-366

Наставник историје

Наставник физичког васпитања

Наставник руског језика
са 60% радног времена

Наставник руског језика
са 60% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту и степен 
стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник 
РС” бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18 и 7/19) и да испуњава 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС, бр. 88/17, 27/18-
др.закони, 10/19 и 6/20). Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају следећу доку-
ментацију (оригинал или оверене фотокопије): диплому, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
доказ о знању српског језика уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику, доказ о неосуђиваности 
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 малолет-
ног лица или родоскрвнућа, за кривична дела давања или 
примања мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старије од 6 месеци). Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Пријаву на конкурс доставити на адресу школе у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације код секретара школе на 
тел. 011/8231-366.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61

тел. 011/2629-321

Наставник математике
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/2018. - др. закони, 10/19 и 
6/2020), чланом 2 тачка 13 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији и чланом 18 тачка 7 Правилника о 
организацији и систематизацији радних места у Првој бео-
градској гимназији и то: професор математике, дипломи-
рани математичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику, дипломирани математичар-инфор-
матичар, дипломирани математичар-професор математике, 
дипломирани математичар за математику економије, про-
фесор математике и рачунарства, дипломирани математи-
чар- астроном, дипломирани математичар-теоријска мате-
матика, дипломирани математичар-примењена математика, 
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом 
основи геометрије), дипломирани  информатичар, дипломи-
рани професор математике-мастер, дипломирани математи-
чар-мастер, дипломирани инжењер математике-мастер( са 
изборним предметом основи геометрије), професор матема-
тике-теоријско усмерење, професор математике-теоријски 
смер, мастер математичар, мастер професор математике и 
дипломирани професор математике и рачунарства-мастер из 
области математичких наука. Лица која су стекла академско 
звање мастер, морају имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима Математика 
или Примењена математика(са положеним испитом из пред-
мета Геометрија или Основи геометрије).

Наставник рачунарства и 
информатике

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 и 142, Закона о основама система образовања и вас-

питања („Сл. гласник”, број 88/17, 27/2018. - др. закони, 
10/19 и 6/2020), чланом 2. тачка 16. Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији и чланом 18. тачка 8. Пра-
вилника о организацији и систематизацији радних места у 
Првој београдској гимназији и то: професор информатике, 
односно дипломирани информатичар, професор математи-
ке, односно дипломирани математичар (смер рачунарство 
и информатика); дипломирани инжењер електротехнике 
(сви смерови осим енергетског); дипломирани инжењер 
електронике (сви смерови осим индустријске енергетике); 
дипломирани инжењер за информационе системе (одсеци 
за информационе системе и информационе системе и тех-
нологије); дипломирани инжењер информатике, односно 
дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани еконо-
мист, смерови: кибернетско-организациони, економска ста-
тистика и информатика, економска статистика и кибернети-
ка, статистика и информатика или статистика, информатика 
и квантна економија; дипломирани информатичар; дипло-
мирани информатичар-пословна информатика; дипломи-
рани информатичар-професор информатике; дипломирани 
информатичар-мастер; дипломирани информатичар - мас-
тер пословне информатике; дипломирани професор инфор-
матике-мастер; дипломирани инжењер организационих 
наука-мастер, студијски програм Информациони системи и 
технологије, мастер математичар; мастер информатичар;  
мастер инжењер електротехнике н рачунарства; мастер 
инжењер информационих технологија; мастер инжењер 
организационих наука (студијски програм Информацио-
ни системи и технологије или Софтверско инжењерство и 
рачунарске науке); мастер професор информатике и мате-
матике. Лица из става 1 која су стекла академско звање 
мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, поло-
жено најмање пет информатичких предмета (од тога нај-
мање један из области Програмирање и најмање један из 
области Објектно оријентисано програмирање) и најмање 
три предмета из области Математика, што доказују потвр-
дом издатом од стране високошколске установе. Наставу и 
друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачу-
нарство и информатика може да изводи и лице које је стекло 
академско звање мастер, а у оквиру завршених студија има 
положених најмање пет информатичких предмета (од тога 
најмање један из области Програмирање и најмање један 
из области Објектно оријентисано програмирање) и нај-
мање три предмета из области Математика. Наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство 
и информатика може да изводи и лице које је на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. 
године, савладало програм рачунарства и информатике у 
трајању од најмање четири семестра.

Наставник биологије
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
и 142, Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник”, број 88/17, 27/2018. - др. закони, 10/19 и 
6/2020) , чланом 2 тачка 12 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији и чланом 18 тачка 13 Правилника 
о организацији и систематизацији радних места у Првој бео-
градској гимназији из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама и то : профе-
сор биологије, дипломирани молекулани биолог и физиолог, 
дипломирани биолог, дипломирани биолог, смер заштита 
животне средине; дипломирани професор биологије; дипло-
мирани биолог-мастер; дипломирани биолог заштите живот-
не средине; мастер биолог; дипломирани професор биоло-
гије - мастер; мастер професор биологије:
Лица која су стекла академско звање мастер, морају имати 
претходно завршене основне академске студије биологије.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: високо образовање из области економских нау-
ка: на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005.године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године.

Домар
УСЛОВИ: средње образовање, средња стручна спрема у 
трајању од три или четири године.

Чистачица
УСЛОВИ: основна школа.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: да кандидати 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 пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати су дужни да поднесу уз пријаву на конкурс: кратку био-
графију; фотокопију личне карте; попуњени формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања 
(доступан на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја); оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем образовању; уверење о неосуђи-
ваности, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фото-
копију); уверење о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књи-
ге рођених, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију). Лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду. Пријаве се достављају секретаријату Гимна-
зије, лично или поштом на наведену адресу. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. За 
додатне информације обратите се секретаријату школе на 
телефон: 011/2629-321.

ОШ “ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”
11000 Београд, Гаврила Принципа 42

Наставник српског језика

Наставник разредне наставе

Наставник математике
са 67% радног времена

Наставник српског језика
са 67% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140. и чланом 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 („Службени гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 од 15.08.2019. године): 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије); (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нује целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, 2) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 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 три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 кога није, у складу са законом, утврђрно дискриминаторно 
понашање; да има држављанство РС; да зна језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад.

Чистачица
УСЛОВИ: основно образовање, основна школа; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
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, утврђрно дискриминаторно понашање; да има 
држављанство РС.

ОСТАЛО: Кандидат уз одштампан попуњен пријемни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја на конкурс треба да достави 
следећу документацију: радну и личну биографију са адре-
сом и контакт телефоном - CV; оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми - овера не ста-
рија од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије - овера не старија од 6 
месеци; оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених - овера не старија од 6 месеци; доказ о 
неосуђиваности за наведена кривична дела надлежне поли-
цијске управе: да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела давања или примања 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 да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, не ста-
рије од 6 месеци; потврду - уверење о знању српског језика 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку); лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Пре 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 
запошљавање. Уколико је већ извршена психолошка проце-
на способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за 
пријаву на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити 
када и где је извршена процена. Потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом кандидати 
достављају школи на наведену адресу, са назнаком „За кон-
курс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати 
у разматрање. 

ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Каменичка 2

Наставник књижевности
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме са звањем (300 ЕСПБ 
бодова у дипломи за она лица која су студије уписала почев 
од 10.09.2005. године): професор српске књижевности и 
језика; професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску књижевност и спрпскохрватски језик; 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и општу књижевност; професор југословенске 
књижевности са страним језиком; дипломирани филолог 
српске књижевности са јужнословенским књижевностима; 
професор, односно дипломирани филолог за југословенс-
ку књижевност и српскохрватски језик; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску и општу књижев-
ност; професор југословенске књижевности са страним јези-
ком; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; 
мастер професор језика и књижевности (студијски програ-
ми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Филологија, модул Српски језик и компара-
тивна књижевност); мастер филолог (студијски програми:-
Српски језик и књижевност, Српска књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Филологија, модул Српски језик и компара-
тивна књижевност). Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима: Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и 
језик са компарастиком, Српска филологија: српски језик и 
књижевност, Србистика.

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме са звањем (300 ЕСПБ 
бодова у дипломи за она лица која су студије уписала почев 
од 10.09.2005. године): професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност; професор немач-
ког језика и књижевности и италијанског језика; мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет, односно 
профил немачки језик и књижевност); мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни пред-
мет, односно профил Немачки језик и књижевност); мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет).

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме са звањем (300 ЕСПБ 
бодова у дипломи за она лица која су студије уписала почев 

од 10.09.2005. године): професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог 
(студијски програм Англистика, студијски програм или глав-
ни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); 
мастер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески језик и књи-
жевност); мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет).

Наставник класичних језика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме са звањем (300 ЕСПБ 
бодова у дипломи за она лица која су студије уписала почев 
од 10.09.2005. године): професор класичне филологије; 
дипломирани класични филолог; мастер класични филолог.

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: средње образовање 3. или 4. степена - 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 („Сл. гласник РС” бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018).

ОСТАЛО: 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 изречана 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни 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. тачке 1), 3)-5) овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс (пријавни 
формулар кандидати преузимају са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије) кандидат је обавезан да достави и: рад-
ну биографију, осим за лица која први пут заснивају радни 
однос; оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију 
уверења о дипломирању (уверење не може бити старије 
од 6 месеци) - кандидати који су студије уписали почев од 
10.05.2005. године достављају оверене фотокопије диплома 
или оверене фотокопије уверења о дипломирању не старије 
од 6 месеци и за основне академске (или струковне студије) 
и за мастер (специјалистичке студије) студије; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); оригинал уве-
рење надлежног СУП-а да није осуђиван са правним после-
дицама у смислу чл. 139. став 1. тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања. Пријаве слати поштом на 
наведену адресу Гимназије, са назнаком „Пријава на кон-
курс“ или предати непосредно у канцеларији секретара шко-
ле школе у периоду од 10.00 до 14.00 часова. Неблаговреме-
не пријаве као и пријаве са непотпуном и од стране јавног 
бележника неовереном документацијом, неће бити узете у 
разматрање.

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И 
БЕЗБЕДНОСТ

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Расписује се конкурс за избор у сва звања и заснивање рад-
ног односа наставника за уже научне области: 

Политиколошке науке
3 извршиоца

Безбедносне науке
3 извршиоца

Правне науке

Економске науке
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат из области за 
коју се бира, стечен на факултету политичких наука, правном 

Наука и образовање
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фаултету, економском факултету, факултету безбедности, 
полицијској или војној академији; објављени стручни, однос-
но научни радови у одговарајућој области и способност за 
наставни рад. Остали услови за избор наставника прописани 
су Законом о високом образовању и Статутом Факултета за 
дипломатију и безбедност. За правне науке предност се даје 
кандидату који има објављене радове из области међународ-
ног јавног права, међународне безбедности и дипломатског 
права. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености 
услова из конкурса (оверене копије диплома, списак научних 
и струних радова) достављају се на наведену адресу Факул-
тета. Контакт телефон: 011/2620-186.

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И 
БЕЗБЕДНОСТ

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Секретар
УСЛОВИ: правни факултет; радно искуство у струци 3 годи-
не; познавање рада на рачунару. Пријаве са доказима о 
испуњености услова из конкурса достављају се на наведену 
адресу Факултета. Контакт телефон: 011/2620-186.

СРЕДЊА ШКОЛА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Ужичка 2 

Наставник физике
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не.

Наставник математике
УСЛОВИ:  високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не.

Наставник правне групе предмета
60% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не.

Наставник српског језика и 
књижевности

са 66,67% радног времена
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не.

Наставник хемије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не.

Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова предвиђених чл. 
24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 
113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене чланом 139. став 1. тач-
ке 1)-5), чланом 140. став 1. и 2., чланом 142. став 1. и 4. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 

гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. закон 10/19 и 6/20); 1) 
има одговарајуће образовање према одредбама Правилни-
ка о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013); 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) 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 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; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; 6) у складу са 
чланом 142. став 1. да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, има образовање из ста-
ва 1. члана 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања, а кандидат који нема образовање из члана 142. 
став 1. обавезан је да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Услови из тачке 1. доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Потребна документација: канди-
дати уз пријаву прилажу: одштампан и попуњен пријавни 
формулар, који кандидати могу пронаћи на сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, www.mpn.gov.
rs; оверену фотокопију диплома о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о поседовању држављанства Републике 
Србије (уверење о држављанству); извод из матичне књиге 
рођених; доказ да знају језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик (у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку, а доказује се потврдом одговарајуће образовне установе 
да је кандидат положио испит из српског језика); лекарско 
уверење подноси само изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду; уверење да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139. став 1. тачка 
3. Закона о основама система образовања и васпитања - дос-
тавља кандидат уз пријаву на конкурс; уверење надлежног 
органа - суда да се против кандидата не води истрага нити 
да је подигнута оптужница -доставља кандидат уз пријаву 
на конкурс. Наведена документа не смеју бити старија од 6 
месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од 
надлежног органа као доказ да су верне оригиналу. Пријаве 
се достављају секретаријату Средње школе из Гроцке, лично 
или поштом на адресу: Ужичка 2, 11306 Гроцка. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве као и пријаве са неовереном доку-
ментацијом неће се разматрати. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу са назнаком „За конкурс”, лично или препоруче-
ном поштом. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ОШ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“
11000 Београд, Господар Јованова 22

тел. 011/2623-257

Наставник српског језика

Наставник математике

Наставник физике
са 70% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 95% радног времена

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, лице које је 
стекло одговарајуће образовање на студијама - мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије, на основним стидијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10.09.2005. године, да испуњава услове у 

погледу врсте образовања прописане у чл. 2 Правилника о 
степену и врсти образовања наставниика и стручних сарад-
ника у основној школи.

Чистачица
УСЛОВИ: 1. степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: да кандидати поседују психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису кри-
вично осуђивани на безусловну казну затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање 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 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 (доставља се уколико канди-
дат није одговарајуће образовање стекао на српском језику). 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење 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 кан-
дидат није стекао одговарајуће образовање на српском јези-
ку 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 тражити од изабра-
ног кандидата пре закључивања уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и са одштампаним пријавним формуларом достављају горе 
наведену документацију. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор (испуњавају услове конкурса) упућују се психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Пријаве слати у затвореном омоту са назнаком 
„За конкурс” на наведену адресу школе. Ближе информације 
о конкурсу се могу добити на број телефона: 011/2623-257.

ГРАФИЧКА ШКОЛА
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 19

тел. 011/269-69-31

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 60% радног времена
УСЛОВИ: средња стручна спрема економске или финан-
сијске струке, у складу са актом о систематизацији послова 
у графичкој школи.

Наставник историје
са 35% радног времена, на одређено

 време док траје мандат директора 
школе

УСЛОВИ: Кандидати за наставнике треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања, да имају одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140. Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство, 
односно Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 да за њих није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Доакзи о испуњености 
услова подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси се пре закључења уговора о раду.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву и биографију приложити (у оригиналу 
или оверене фотокопије): дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
доказ о неосуђиваности (уверење из евиденције МУП-а да 
није осуђиван за наведена кривична дела, не старије од 
6 месеци) и уверење из суда да није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покрену-
та оптужница или донето решење о одређивању притвора, 
не старије од 6 месеци. Пријаве слати на наведену адресу 
са назнаком “За конкурс”. У поступку одлучивања о избору 
наставника комисија врши избор кандидата које упућује на 
претходну проверу психофизичких способности за рад са 
ученицима које врши надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење 
као доказ доставља кандидат који буде изабран пре закљу-
чења уговора о раду.

ОШ “МЛАДОСТ”
11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник предметне наставе - 
енглеског језика

28 сати недељног рада
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - стручна спрема сходно 
чл. 139, 140, 144. Закона о основама система образовања и 
васпитања и одредбама Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника за рад у основној 
школи; држављанство Републике Србије; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 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 давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Пријављени кандидати су дужни да доставе 
попуњен пријавни формулар и оверене фотокопије тражене 
документације о испуњености услова конкурса, осим доказа 
о психичкој, физичкој и здравственој способности које ће се 
доставити пре закључења уговора о раду. На основу чл. 154. 
Закона о основама система образовања и васпитања решење 
о избору кандидата по расписаном конкурсу ће бити оглаше-
но на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја када постане коначно.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ВОЗИЋ”

11130 Калуђерица, Мокролушка 9
тел. 063/742-0493

e-mail: vrticvozic@gmail.com

Медицинска сестра - васпитач

Струковни васпитач
УСЛОВИ: познавање рада на рачунару - основни пакет и 
енглески језик - почетни.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
Београд, Вукасовићева 21а

тел. 011/3594-104
e-mail: srednjazanatska@gmail.com

Дефектолог наставник
са одељењским старешинством, у 

посебним условима
3 извршиоца

УСЛОВИ: у складу са чланом 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 
и 27/18-др.закони и 10/19): 1) одговарајуће образовање из 
члана 140, 141. и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18-др.
закони) и у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама за ученике лако ментално ометене 
у развоју („Сл.гласник РС - Просветни гласник” бр. 1/95, 
24/2004, 10/2009, 2/2012 и 11/2016); дипломирани дефе-
ктолог - олигофренолог; високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 

студије, специјалистичке академске студије); на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; изузетно: на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим обра-
зовањем; 2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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. Дока-
зи о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део 
пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља: биографију (CV), доказ о одговарајућем 
образовању (оверену копију дипломе, да није старија од 6 
месеци), доказ односно уверење о неосуђиваности из казне-
не евиденције МУП-а РС (оригинал, да није старије од 6 месе-
ци), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, 
да није старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија, да није старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика, достављају само канди-
дати који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику; доказ о здравственој способности доставља кандидат 
који буде изабран, непосредно пре закључивања уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна 
комисија врши ужи избор кандидата које упућује на прет-
ходну психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену способности врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у обзир. Пријаве на конкурс слати на адресу: 
Средња занатска школа, Београд - Раковица, 11090 Вукасо-
вићева 21а. Контакт телефон: 011/3594-104.

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
11000 Београд, Булевар војводе Бојовића 2

тел. 011/2182-944

Наставник предметне наставе - 
Енглески језик и Стручни енглески 

језик
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски 
програм Англистика); мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет, односно про-
фил Енглески језик и књижевност).

Наставник предметне наставе - 
Електротехника и предмети из ове 

области
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике; дипломи-
рани инжењер електронике.

Наставник предметне наставе 
- Машинство и обрада метала 
и предмети из ове области - 

ваздухопловна група предмета
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства, смер за аеро-
космотехнику; дипломирани инжењер машинства, група 
ваздухопловство; мастер инжењер машинства, претходно 
завршене основне академске студије у области машинског 
инжењерства на студијском програму, односно модулу: Ваз-
духопловство.

Наставник предметне наставе - 
Рачунарство и информатика и 

предмети из ове области
УСЛОВИ: прописано је Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама („Службе-
ни гласник Републике Србије - Просветни гласник“ бр. 8/15, 

11/16, 13/16, 2/17, 13/18 и 7/19) и Правилник о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада Машин-
ство и обрада метала(„Службени гласник РС - Просветни 
гласник“ бр. 16/15, 11/16, 13/16, 2/17, 3/17, 8/17, 4/18, 18/18, 
1/19 и 9/19).

Наставник предметне наставе - 
Саобраћај и предмети из ове области 

- Саобраћајна група предмета - 
ваздушни саобраћај

2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздуш-
ни саобраћај; мастер  инжењер саобраћаја, претходно завр-
шене основне академске студије у области саобраћајног 
инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваз-
душни саобраћај и транспорт;

Наставник предметне наставе 
- Српски језик и књижевност и 

предмети из ове области
Наставник предметне наставе - 
Математика и предмети из ове 

области
3 извршиоца

Наставник предметне наставе - 
Физика и предмети из ове области

са 60% радног времена
Стручни сарадник школски педагог

УСЛОВИ: прописано је Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача  у стручним школама („Службени 
гласник Републике Србије - Просветни гласник“ бр. 8/15, 
11/16, 13/16, 2/17, 13/18 и 7/19).
ОСТАЛО: Услови за пријем у радни однос наставника и 
стручног сарадника: 1) одговарајуће високо образовање, 
у складу са чл.140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, стечено: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 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; 
Лице из подтачке (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; - на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Обавез-
но образовање из тачке 1) је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са европским системом 
преноса бодова. Наведено образовање наставник и стручни 
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Сматра се да наставник и стручни 
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина. 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 усло-
ва из тачке 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Психолошку процену кандидата који уђу у ужи избор 
врши Национална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 

Наука и образовање



   |  Број 872 | 11.03.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs30 

просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају Ваздухопловној академији. Рок за подношење 
пријаве на Конкурс са потребном документацијом је 8 дана 
од дана објављивања Конкурса. Уз пријавни формулар дос-
тављају се следећи докази: 1) диплома о стеченом високом 
образовању или уверење уколико није издата диплома; 2) 
доказ из казнене евиденције од Министарства унутрашњих 
послова да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три 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 није старији 
од 6 месеци); 3) уверење о држављанству Републике Србије 
(да није старије од 6 месеци); 4)Доказ о знању српског јези-
ка и језика на коме се остварује образовно - васпитни рад; 
доказ је диплома о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању на српском језику; потврду одговарајуће високош-
колске установе обавезни су да доставе само кандидати који 
одговарајуће високо образовање нису стекли на српском 
језику; 5) Биографски подаци (CV); 6) доказ о промени пре-
зимена (извод из матичне књиге венчаних, решење о проме-
ни презимена и др.) уколико је неки од претходно наведених 
доказа издат на друго презиме (да није старији од 6 месеци); 
7) доказ о стеченом образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стеченом на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са европским системом преноса бодова, 
уколико је кандидат стекао наведено образовање. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (да није старије од 6 месеци) 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду. Докази се достављају у оригиналу или фотокопији 
овереној код јавног бележника. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати разматрање. Пријавa са потреб-
ном документацијом доставља се у затвореној коверти  са 
назнаком „Конкурс за наставника“  или „Конкурс за стручног 
сарадника - педагога“ на адресу: Ваздухопловна академија, 
11106 Београд, Булевар војводе Бојовића бр. 2, препоруче-
ном поштом или непосредно у секретаријат Ваздухопловне 
академије сваког радног дана од 11.00 до 16.00 часова. Кан-
дидат који је учествовао у изборном поступку има право да, 
под надзором овлашћеног лица секретарa установе Мирјанe 
Лазаревић, прегледа сву конкурсну документацију, у скла-
ду са законом. Телефон за информације: секретар Мирјана 
Лазаревић 011/2182-956 и 062/8022-410.

ОШ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“
Београд - Калуђерица

Драгољуба Стојановића 11д
тел. 011/3415-838

Наставник руског језика
за 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чл. 24 
став 1 Закона о раду (”Сл. гласник РС”, бој 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018- аутентично тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5), чланом 
140 став 1 и 2, чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 
27/18 - др. закон 10/19 и 6/20); 1) има одговарајуће образо-
вање према одредбама Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); 
2) 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 да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 6) У складу са 
чланом 142 став 1 да има 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 психолошких, 

педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има образовање из става 1 члана 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, а кандидат који 
нема образовање из члана 142 став 1 обавезан је да стекне у 
року од једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Услови из 
тачке 1 доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености услова из тачака 
1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни форму-
лар који се може преузети на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.
мпн.гов.рс/формулар за пријем у радни однос у установама 
образовања и васпитања), доставити: оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем образовању, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, потврду о некажњавању 
надлежне полицијске управе (не старију од 1 месеца), доказ 
о познавању српског језика (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору канди-
дата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се 
у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава 
упућују на претходну проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се на адресу: ОШ 
„Милоје Васић“, Калуђерица, Драгољуба Стојановића 11д, са 
назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11273 Батајница, Браће Михајловић Трипић 2

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 04.03.2020. мења 
се за радно место: наставник хемије и исправно треба да 
гласи

Наставник хемије
на одређено време

У осталом делу оглас је непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
11000 Београд, Милана Ракића 41

Огласи објављени у публикацији „Послови“ 19.02.2020. и 
26.02.2020 поништавају се у целости.

СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Београд, Шејкина 21а

тел./факс: 011/7433-642

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања и да 
има одговарајуће високо образовање прописано Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији.

Спремачица
са 83% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема, минимум завршена 
основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати треба да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 

дело примање мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се пре-
узима са интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потребну доку-
ментацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Сви докази о испуњености услова се достављају уз пријаву, 
осим доказа о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима, који се прибавља пре 
закључења уговора о раду.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
19300 Неготин, Лоле Рибара 1

тел. 019/542-374

Чистачица
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, основно образовање и васпитање (први степен струч-
не спреме); има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 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 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. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који се може преузети на званичној 
интернет страници Министарства просвете науке и техно-
лошког развоја Републике Србије и потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи, у року од осам дана од дана објављивања конкурса. 
Уз пријавни формулар кандидат треба да достави следећу 
документацију: 1) доказ о држављанству Републике Србије 
- оригинал или оверену копију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса); 2) 
оригинал, оверен препис или оверену копију сведочанства 
о завршеном основном образовању и васпитању односно о 
завршеној основној школи; 3) доказ из казнене евиденције 
МУП Републике Србије, да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које му је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као ни 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 кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар који се може преузети на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије и потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, у року од осам дана од дана објављивања 
конкурса.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је осам дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве се могу предати поштом или 
непосредно на адресу: ОШ „Вук Караџић“, Лоле Рибара 1, 
19300 Неготин. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор. Конкурсна комисија утврђује благовреме-
ност и потпуност пријава на конкурс и испуњеност законских 
услова за пријем у радни однос. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступ-
ка. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима, а потом са кандидатима 
са листе обавља разговор. Разговор се заказује телефон-

Наука и образовање
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ским путем, после чега се кандидату шаље писмени позив, 
електронском поштом или препорученом пошиљком. После 
обављеног разговора Конкурсна комисија доноси решење о 
избору кандидата у року од одам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Додатне информације о конкурсу 
могу се добити од секретара школе, телефоном 019/542-374 
или путем електронске поште: osvuk@ptt.rs.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ”

19210 Бор, Моше Пијаде 1

Наставник клавира
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане чл. 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др.закони, 10/2019 и 6/2020) и то: да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 
18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020); 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад.

Наставник флауте
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане чл. 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др.закони, 10/2019 и 6/2020) и то: да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 
18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020); 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад.

Наставник кларинета
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане чл. 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др.закони, 10/2019 и 6/2020) и то: да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 
18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020); 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад.

Спремачица

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајућу стручну спре-
му - основно образовање и да испуњава остале услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др.закони, 10/2019 и 6/2020).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар (нала-
зи се на званичној интернет страници Министарства про-
свете), а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 4 и 5. подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2. пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, 
поред краће биографије, треба да приложе (у оригиналу или 
оверене копије): диплому о стеченом образовању, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће размат-
рати. Пријаве на конкурс достављају се у затвореној коверти, 
лично или путем поште на адресу: ОМШ „Миодраг Васиље-
вић” Бор, 19210 Бор, Моше Пијаде 1, са назнаком „Пријава 
на конкурс” сваког радног дана од 8 до 14 часова. Рок за 
пријављивање по конкурсу је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на број телефона: 030-459-068.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ“
19229 Брестовац, Маршала Тита 199

тел. 030/436-860

Оглас објављен у публикацији „Послови“, 04.03.2020. 
године, мења се у делу услова за радно место школс-
ког педагога и услови исправно треба да гласе: 
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС“, бр. 24/05...75/14 и 13/17- одлука УС и 95/18- аутен-
тично тумачење), испуњава и посебне услове прописане 
чланом 140. а у вези са чланом 139. став 1. тачка 1) Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/18- други закон, 10/19 и 6/20), Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12... 
11/19)- за школског педагога и одредбама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова ове 
установе.
Кандидат за школског педагога треба да има високо образо-
вање- мастер или високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, звање: професор педагогије, дипломирани педа-
гог- општи смер или смер школске педагогије, дипломирани 
школски педагог- психолог; дипломирани педагог; мастер 
педагог; дипломирани педагог мастер и положен стручни 
испит. Кандидат који нема положен стручни испит уводи се у 
посао за стицање лиценце;
У осталом делу оглас је непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МАРИЈА МУНЋАН”

19250 Мајданпек, Николе Тесле 5
тел. 030/581-284

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: има одговарајуће више образо-
вање, односно одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковен студије) или 
високо образовањем на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
мастер струковне студије), односно лица са завршеним висо-
ким образовањем на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: има одго-
варајуће средње образовање - медицинска сестра - васпи-
тач и лице које има одговарајуће више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или специјалистичке струковне 
студије), на којима је оспособљено за рад са децом јасленог 
узраста - васпитач.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће усло-

ве: да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 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 имају држављанство Републике Србије; да знају српски 
језик. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: одштампани пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених - оверене 
фотокопије); уверење 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 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 - издаје 
МУП. Пријаве слати на горенаведену наведену адресу. Бли-
же информације на тел. 030/581-284.

ОШ „ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ“
19250 Мајданпек, Светог Саве 39

тел. 030/581-138, 588-105
e-mail: osvmpek@gmail.com
www.staraskola-mpek.edu.rs

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања образовање (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - други закон, 10/19 
и 6/20) и то: да имају одговарајуће образовање, у складу 
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) и 
са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - други 
закон и 27/2018 (II) - други закон, 10/19 и 6/20), лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне 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; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
о томе као доказ доставља кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду); да нису осуђивани 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику, канди-
дат доставља доказ одговарајуће високошколске установе 
надлежне за издавање таквих докумената о познавању јези-
ка на коме се изводи образовно-васпитни рад). Кандидати уз 
пријаву треба да доставе следећа документа: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (ове-
рена копија не старија од 6 месеци) у складу са чланом 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - други закон и 27/2018 
(II) - други закон и 10/19) и према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС”, 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
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2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци); уве-
рење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 
месеци (оригинал или оверена копија не старија од 6 месе-
ци); доказ да кандидат није лице 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 да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање (члан 
139 став 1 тачка 3 Закона) - не старије од 6 месеци; доказ 
о познавању српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику; потписану биографију. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор 
школе, која утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 
8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидати-
ма са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаву са доказима о испуњености услова доставити 
на адресу школе: ОШ „Велимир Маркићевић”, Светог Саве 
39, 19250 Мајданпек, са назнаком „За конкурс“. 

ОШ „ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“
19215 Злот, Трг Петра Радовановића бб

Наставник математике
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава услове из чл. 139 и 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/19), услове из Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник Републике 
Србије - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/18) и уз пријаву на 
конкурс са кратком биографијом поднесе: 1. доказ о одго-
варајућој врсти и степену стручне спреме (оверену фото-
копију дипломе о стеченом високом образовању); 2. доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима; 3. доказ о неосуђиваности (уверење не 
старије од шест месеци 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 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. уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци) и извод из матичне књиге рођених (не старији од 
шест месеци); 5. доказ о познавању српског језика и језика 
на којем остварује образовно-васпитни рад (доказ доставља 
кандидат само уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику). Докази о испуњености услова под 
тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду.

Наставник информатике
са 40% норме, на одређено време 

ради замене запосленог коме мирује 
радни однос због избора на функцију 

директора школе, а најдуже до 
15.12.2023. године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава услове из чл. 139 и 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/19), услове из Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник Републике 

Србије - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,2/2016, 
10/2016, 11/2016,2/2017, 3/2017 и 13/18) и уз пријаву на 
конкурс са кратком биографијом поднесе: 1. доказ о одго-
варајућој врсти и степену стручне спреме (оверсну фото-
копију дипломе о стеченом високом образовању); 2. доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима; 3. доказ о неосуђиваности (уверење не 
старије од шест месеци да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање магтолет-
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. уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци) и извод из матичне књиге рођених (не старији од 
шест месеци), 5. доказ о познавању српскогјезика и језика 
на којем остварује образовно-васпитни рад (доказ доставља 
кандидат само уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику). Докази о испуњености услова под 
тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: попуњен формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања (доступан назва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја); оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима); уверење о неосуђиваности (не старије од 
шест месеци) да лице није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Канди-
дати су дужни да попуне пријавни формулар који се може 
наћи на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, те да документацију која 
доказује испуњеност услова конкурса, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом и кратком биографијом поштом 
или лично доставе школи на адресу: ОШ „Петар Радовано-
вић”, Трг Петра Радовановића бб, 19215 Злот. Пријаве се 
достављају у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на 
конкурс за пријем у радни однос на радно место наставника 
информатике”. Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани каднидат пре закљу-
чења уговора о раду. 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 Нацио-
напна служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандида-
тима биће обављен у просторијама ОШ „Петар Радовановић” 
у Злоту, Трг Петра Радовановића бб.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БАМБИ”

19210 Бор, Моше Пијаде 66
тел. 030/425-160

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; да 
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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 

против правног саобраћаја и против човечносги 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 
држављансгво Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се осгварује васпитно-образовни рад. Кандидат мора 
да има: више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије или специјалистичке струковне студије) на којима 
је оспособљено за рад са децом јасленог узраста; средње 
образовање у складу са посебним законом, о чему као доказ 
прилаже оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми 
медицинске сестре - васпитача.

ОСТАЛО: Уз оверену копију дипломе кандидати достављају: 
пријавни формулар који се преузима са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; пот-
писану биографију кандидата; оригинал/оверену копију уве-
рења о држављанству (да није старије од 6 месеци); ори-
гинал/оверену копију извода из матичне књиге рођених; 
оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности (да није 
старије од 6 месеци). Сву наведену документацију кандида-
ти досгављају у року од 10 дана од дана објављивања кон-
курса у листу “Послови” лично или на адресу Предшколске 
установе “Бамби” Бор, Моше Пијаде 66, Бор. Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима кандидат прибавља пре закључења уговора о 
раду, а доказ да зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад се доставља уз пријаву у случају да 
је одговарајуће образовање стечено ван територије Репу-
блике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара предшколске установе, 030/2100-
092. 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 ученици-
ма у Националну службу за запошљавање у Бору. 

ЧАЧАК

ГИМНАЗИЈА У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Жупана Страцимира 1

тел. 032/322-397

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у радни однос 
под условима: 1) да има одговарајуће високо образовање, 
стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) или б) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик - образовно-васпитни рад се 
остварује на српском језику. Докази о испуњености услова из 
тачака 1) и 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс и подно-
се се у виду оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, а документацију из 
тачке 4 овог конкурса, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи најкасније у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Решење о избору кандидата донеће кон-
курсна комисија, у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну 
документацију треба послати на адресу школе: Гимназија у 
Чачку, Жупана Страцимира 1, 32000 Чачак или предати лич-
но. Због достављања обавештења, одлука и позива за разго-
вор неопходно је да кандидат у пријави наведе тачне контакт 
податке. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на телефон: 032/322-397.

Наставник немачког језика

Наука и образовање
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УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у радни однос 
под условима: 1) да има одговарајуће високо образовање, 
стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) или б) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик - образовно-васпитни 
рад се остварује на српском језику. Докази о испуњености 
услова из тачке 1) и 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс 
и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ под 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, а документацију из 
тачке 4. овог конкурса, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи најкасније у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Решење о избору кандидата донеће кон-
курсна комисија, у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну 
документацију треба послати на адресу школе: Гимназија у 
Чачку, Жупана Страцимира 1, 32000 Чачак или предати лич-
но. Због достављања обавештења, одлука и позива за разго-
вор неопходно је да кандидат у пријави наведе тачне контакт 
податке. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на телефон: 032/322-397.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂЕНЕРАЛ МАРКО Ђ. КАТАНИЋ”

32213 Бресница
тел. 032/804-107

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1) одговарајуће 
образовање, и то одговарајуће високо образовање сходно 
члану 140. Закона о основама система образовања и вас-
питања и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19) стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученцима; 3) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Доказе о испуњености услова који се достављају уз 
пријавни формулар: 1. оригинал или оверена копија дипло-
ме о одговарајућем образовању; 2. 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 кривично дело насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 
или давања мита; за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, издато по објављивању конкурса; 3. уверење о 
држављанству Републике Србије; 4. доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само 

онај кандидат који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику. Услов под бројем 2 - да запослени поседује 
психичку способност за рад, проверава се тако што се канди-
дати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
на психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ 
који се односи на физичку и здравствену способност канди-
дат доставља пре закључивања уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије (htp:www.mpn.gov.rs) и 
документацију кандидати достављају и кратку биографију са 
контакт подацима (адреса, телефон). Документацију заједно 
са одштампаним и попуњеним формуларом кандадати дос-
тављају школи најкасније у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријавни формулар и документацију треба 
послати на адресу школе: Основна школа „Ђенерал Марко 
Ђ. Катанић” 32213 Бресница или предати лично у просторије 
школе у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну коми-
сију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са 
неовереном документацијом у прилогу, неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ”

Слатина

Наставник немачког језика
за 88,89% радног времена

УСЛОВИ: у погледу образовања: 1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области педагошких наука, члан 139. 
Закона. Услови за пријем у радни однос свих кандидата: 1) да 
има одговарајуће образовање, 2) да има физичку, психичку 
и здравствену способност, 3) да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139.став 1. тачка 3. 
Закона, 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да зна 
српски језик на којем остварује образовно васпитни рад, Уз 
пријавни формулар , који се преузима на интернет страници 
министарства просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати достављају: 1) оригинал или оверена копија дипломе, 
2) оригинал или оверена копија уверења о држављанству, 
3) оригинал или оверена копија уверења о неосуђиваности 
издато након објављивања конкурса, 4) доказ о познавању 
језика на којем се изводи образовно васпитни рад. Конкурс 
се објављује у публикацији „Послови” при Националној 
служби за запошљавање. Рок за подношење пријаве је осам 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве 
са потребном документацијом у затвореној коверти слати на 
адресу: ОШ ”Бранислав Петровић”, 32224 Слатина, или пре-
дати лично код секретара школе. Конкурс спроводи конкурс-
на комисија именована од стране директора школе. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139. овог закона у року од осам дана од дана 
истека рока за подношење пријаве. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши нацио-
нална служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Кандидат који буде изабран, пре закључења уго-
вора доставља уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима.

Наставник математике
за 78% радног времена

УСЛОВИ: у погледу образовања: 1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области педагошких наука, члан 139. 
Закона. Услови за пријем у радни однос свих кандидата: 1) да 
има одговарајуће обеазовање, 2) да има физичку, психичку 
и здравствену способност, 3) да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139.став 1. тачка 3. 
Закона, 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да зна 
српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријавни формулар, који се преузима на интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати достављају: 1) оригинал или оверену копију дипломе, 
2) оригинал или оверену копију уверења о држављанству, 
3) оригинал или оверену копију уверења о неосуђиваности 
издато након објављивања конкурса, 4) доказ о познавању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад. Конкурс 
се објављује у публикацији „Послови” при Националној 
служби за запошљавање. Рок за подношење пријаве је осам 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве са потребном документацијом у затвореној 
коверти слати на адресу: ОШ ”Бранислав Петровић”, 32224 

Слатина, или предати лично код секретара школе. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именована од стране директо-
ра школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139. овог закона у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење пријаве. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора доставља уверење о психичкој , 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима.

Домар - мајстор на пословима 
одржавања

за 67% радног времена
УСЛОВИ: у погледу стручне спреме: потребно је да кандидат 
има средње образовање, трећи или четврти степен струч-
ности, машинске, металске или електро струке, положен 
стручни испит за руковаоца котлова за централно грејање. 
Услови за пријем у радни однос свих кандидата: 1) да има 
одговарајуће обеазовање, 2) да има физичку, психичку и 
здравствену способност, 3) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона, 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да зна 
српски језик на којем остварује образовно васпитни рад, Уз 
пријавни формулар , који се преузима на интернет страници 
министарства просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати достављају: 1) оригинал или оверена копија дипломе, 
2) оригинал или оверена копија уверења о држављанству, 
3) оригинал или оверена копија уверења о неосуђиваности 
издато након објављивања конкурса, 4) доказ о познавању 
језика на којем се изводи образовно васпитни рад. Конкурс 
се објављује у публикацији „Послови” при Националној 
служби за запошљавање. Рок за подношење пријаве је осам 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве са потребном документацијом у затвореној 
коверти слати на адресу: ОШ ”Бранислав Петровић”, 32224 
Слатина, или предати лично код секретара школе. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именована од стране директо-
ра школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139. овог закона у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење пријаве. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПРЕЉИНА”
32212 Прељина, Драгана Бојовића 31

тел. 032/381-005
e-mail: os.preljina@mts.rs

Наставник српског језика
за 89% радног времена

УСЛОВИ: 1) образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, 88/17, 27/18) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19); 2) да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да познаје језик на коме 
се обавља васпитно-образовни рад (доказ су у обавези да 
доставе само они кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику). Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Предата кон-
курсна документација се не враћа. Пријаву слати на адресу 
школе: ОШ „Прељина”, Драгана Бојовића 31, 32212 Прељи-
на.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном образовању у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, 88/17, 27/18, 10/19) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
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сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19); доказ о образо-
вању из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на (доставља се у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос као услов за полагање испита 
за лиценцу) и то: потврда високошколске установе о броју 
бодова или доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ 
о положеним испитима из педагогије и психологије; уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду; уверење 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
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; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уколико кан-
дидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, подноси доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће школске установе. Проверу пси-
хофизичких способности кандидата који испуњавају услове 
конкурса, а који су се благовремено и са потпуном докумен-
тацијом пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор вршиће 
Национална служба за запошљавање у Чачку, применом 
стандардизованих поступака.

МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНА 
ШКОЛА

32000 Чачак, Др Драгише Мишовића 146

Професор уметничке групе предмета
3 извршиоца - 2 сликара и 1 вајар

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 
141 Закона о основама система образовања и васпитања 
и образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечених на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, односно одговарајућу врсту и степен 
стручне спреме у складу са правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама за одговарајући пред-
мет; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кан-
дидат 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 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 кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, знање језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпити рад. Докази о испуњености 
услова (уз пријавни формулар): 1. оригинал или оверена 
копија уверења о одговарајућем образовању; 2. оригинал 
или оверена копија уверења о држављанству Републике 
Србије, 3. потврда, не старија од 6. месеци, 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, 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 кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. доказ о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - овај доказ доставља само онај кандидат 
који одговарајуће високо образовање није стекао на српском 
језику. Доказ који се односи на психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима није саставни део 
пријаве на конкурс од стране кандидата, већ се прибавља 
пре закључења уговора о раду. Кандидати су дужни да попу-
не пријавни формулар (навести радно место на које се кон-
курише) који се може наћи на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs) и да документацију која доказује испуње-
ност услова конкурса, заједно са одштампаним пријемним 
формуларом доставе школи са назнаком “За конкурсну коми-
сију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене пријаве, пријаве без попуњеног пријавног 
формулара и пријаве без доказа о испуњавању свих усло-

ва конкурса, као и пријаве са неовереном доментацијом у 
прилогу, неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе 
Машинско-саобраћајна школа Чачак, Др Драгише Мишовића 
146 или донети лично у просторије школе, радним даном од 
8.00 до 13 часова.

Професор ликовне културе
са 85% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 141 
Закона о основама система образовања и васпитања и обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, односно одговарајућа врста и степен стручне спреме 
у складу са правилником о степену и врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама за одговарајући предмет; држављанство 
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 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 кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, знање јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад; зна српски 
језик на којем се остварује образовно васпити рад. Докази 
о испуњености услова (уз пријавни формулар): 1. оригинал 
или оверена копија уверења о одговарајућем образовању; 2. 
оригинал или оверена копија уверења о држављанству Репу-
блике Србије, 3. потврда, не старија од 6 месеци, да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. доказ о знању језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад - овај доказ доставља само 
онај кандидат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику. Доказ који се односи на психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима није 
саставни део пријаве на конкурс од стране кандидата, већ 
се прибавља пре закључења уговора о раду. Кандидати су 
дужни да попуне пријавни формулар (навести радно место 
на које се конкурише) који се може наћи на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs) и да документацију која 
доказује испуњеност услова конкурса, заједно са одштам-
паним пријемним формуларом доставе школи са назнаком 
“За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве 
без попуњеног пријавног формулара и пријаве без доказа 
о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неове-
реном доментацијом у прилогу, неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу школе: Машинско-саобраћајна школа Чачак, 
Др Драгише Мишовића 146 или донети лично у просторије 
школе, радним даном од 8.00 до 13 часова.

Професор машинске групе предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
и 141 Закона о основама система образовања и васпитања 
и образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, односно одговарајућа врста и степен 
стручне спреме у складу са правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама за одговарајући пред-
мет; држављанство Републике Србије; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 

понашање, знање језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно васпити рад. Докази о испуњености услова (уз пријав-
ни формулар): 1. оригинал или оверена копија уверења о 
одговарајућем образовању; 2 .оригинал или оверена копија 
уверења о држављанству Републике Србије, 3. потврда, не 
старија од 6 месеци, да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- овај доказ доставља само онај кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском језику. Доказ који 
се односи на психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима није саставни део пријаве на конкурс од 
стране кандидата, већ се прибавља пре закључења уговора 
о раду. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар 
(навести радно место на које се конкурише) који се може 
наћи на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) 
и да документацију која доказује испуњеност услова конкур-
са, заједно са одштампаним пријемним формуларом доставе 
школи са назнаком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не пријаве, пријаве без попуњеног пријавног формулара и 
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као 
и пријаве са неовереном доментацијом у прилогу, неће се 
разматрати. Пријаве слати на адресу школе: Машинско-сао-
браћајна школа Чачак, Др Драгише Мишовића 146 или доне-
ти лично у просторије школе, радним даном од 8.00 до 13 
часова.

Професор математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 
141 Закона о основама система образовања и васпитања 
и образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, односно одговарајућа врста и степен 
стручне спреме у складу са правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама за одговарајући пред-
мет; држављанство Републике Србије; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, знање језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпити рад. Докази о испуњености услова (уз пријав-
ни формулар): 1. оригинал или оверена копија уверења о 
одговарајућем образовању; 2. оригинал или оверена копија 
уверења о држављанству Републике Србије, 3. потврда не 
старија од 6 месеци, да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- овај доказ доставља само онај кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском језику. Доказ који 
се односи на психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима није саставни део пријаве на конкурс од 
стране кандидата, већ се прибавља пре закључења уговора 
о раду. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар 
(навести радно место на које се конкурише) који се може 
наћи на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) 
и да документацију која доказује испуњеност услова конкур-
са, заједно са одштампаним пријемним формуларом доставе 
школи са назнаком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
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не пријаве, пријаве без попуњеног пријавног формулара и 
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као 
и пријаве са неовереном доментацијом у прилогу, неће се 
разматрати. Пријаве слати на адресу школе: Машинско-сао-
браћајна школа Чачак, Др Драгише Мишовића 146 или доне-
ти лично у просторије школе, радним даном од 8.00 до 13 
часова.

Наставник практичне наставе из 
области машинства

4 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 141 
Закона о основама система образовања и васпитања и обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, односно одговарајућу врсту и степен стручне спреме 
у складу са правилником о степену и врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама за одговарајући предмет; држављан-
ство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, знање језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; зна српски језик на којем се остварује образов-
но васпити рад. Докази о испуњености услова (уз пријав-
ни формулар): 1. оригинал или оверена копија уверења о 
одговарајућем образовању; 2. оригинал или оверена копија 
уверења о држављанству Републике Србије, 3. потврда, не 
старију од 6 месеци, да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- овај доказ доставља само онај кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском језику. Доказ који 
се односи на психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима није саставни део пријаве на конкурс од 
стране кандидата, већ се прибавља пре закључења уговора 
о раду. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар 
(навести радно место на које се конкурише) који се може 
наћи на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) 
и да документацију која доказује испуњеност услова конкур-
са, заједно са одштампаним пријемним формуларом доставе 
школи са назнаком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не пријаве, пријаве без попуњеног пријавног формулара и 
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као 
и пријаве са неовереном доментацијом у прилогу, неће се 
разматрати. Пријаве слати на адресу школе: Машинско-са-
обраћајна школа Чачак, Др. Драгише Мишовића 146 или 
донети лично у просторије школе, радним даном од 8.00 до 
13 часова.

Наставник практичне наставе за 
обуку вожње
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 
141 Закона о основама система образовања и васпитања 
и образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, односно одговарајућа врста и степен 
стручне спреме у складу са правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама за одговарајући пред-
мет; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кан-
дидат 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 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 кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, знање језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпити рад. Докази о испуњености 
услова (уз пријавни формулар): 1. оригинал или оверена 
копија уверења о одговарајућем образовању; 2. оригинал 
или оверена копија уверења о држављанству Републике 
Србије, 3. потврда не старија од 6. месеци, 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, 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 кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. доказ о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - овај доказ доставља само онај кандидат 
који одговарајуће високо образовање није стекао на српском 
језику. Доказ који се односи на психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима није саставни део 
пријаве на конкурс од стране кандидата, већ се прибавља 
пре закључења уговора о раду. Кандидати су дужни да попу-
не пријавни формулар (навести радно место на које се кон-
курише) који се може наћи на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs) и да документацију која доказује испуње-
ност услова конкурса, заједно са одштампаним пријемним 
формуларом доставе школи са назнаком “За конкурсну коми-
сију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене пријаве, пријаве без попуњеног пријавног 
формулара и пријаве без доказа о испуњавању свих услова 
конкурса, као и пријаве са неовереном доментацијом у при-
логу, неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе: 
Машинско-саобраћајна школа Чачак, Др Драгише Мишовића 
146 или донети лично у просторије школе, радним даном од 
8.00 до 13 часова.

Професор електротехнике
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 141 
Закона о основама система образовања и васпитања и обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, односно одговарајућа врста и степен стручне спреме 
у складу са правилником о степену и врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама за одговарајући предмет; држављан-
ство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, знање језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпити рад. Докази о испуњености услова (уз пријав-
ни формулар): 1. оригинал или оверена копија уверења о 
одговарајућем образовању; 2. оригинал или оверена копија 
уверења о држављанству Републике Србије, 3. потврда не 
старија од 6 месеци да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- овај доказ доставља само онај кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском језику. Доказ који 
се односи на психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима није саставни део пријаве на конкурс од 
стране кандидата, већ се прибавља пре закључења уговора 
о раду. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар 
(навести радно место на које се конкурише) који се може 
наћи на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) 

и да документацију која доказује испуњеност услова конкур-
са, заједно са одштампаним пријемним формуларом доставе 
школи са назнаком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не пријаве, пријаве без попуњеног пријавног формулара и 
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као 
и пријаве са неовереном доментацијом у прилогу, неће се 
разматрати. Пријаве слати на адресу школе: Машинско-сао-
браћајна школа Чачак, Др Драгише Мишовића 146 или доне-
ти лично у просторије школе, радним даном од 8.00 до 13 
часова.

Професор саобраћајне групе 
предмета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 141 
Закона о основама система образовања и васпитања и обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, односно одговарајућа врста и степен стручне спреме 
у складу са правилником о степену и врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама за одговарајући предмет; држављан-
ство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, знање језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; зна српски језик на којем се остварује образов-
но васпити рад. Докази о испуњености услова (уз пријав-
ни формулар): 1. оригинал или оверена копија уверења о 
одговарајућем образовању; 2. оригинал или оверена копија 
уверења о држављанству Републике Србије, 3. потврда не 
старију од 6 месеци да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- овај доказ доставља само онај кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском језику. Доказ који 
се односи на психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима није саставни део пријаве на конкурс од 
стране кандидата, већ се прибавља пре закључења уговора 
о раду. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар 
(навести радно место на које се конкурише) који се може 
наћи на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) 
и да документацију која доказује испуњеност услова конкур-
са, заједно са одштампаним пријемним формуларом доставе 
школи са назнаком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не пријаве, пријаве без попуњеног пријавног формулара и 
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као 
и пријаве са неовереном доментацијом у прилогу, неће се 
разматрати. Пријаве слати на адресу школе: Машинско-сао-
браћајна школа Чачак, Др Драгише Мишовића 146 или доне-
ти лично у просторије школе, радним даном од 8.00 до 13 
часова.

Професор социологије
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140. 
и 141. Закона о основама система образовања и васпитања 
и образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечених на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, односно одговарајућу врсту и степен 
стручне спреме у складу са правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама за одговарајући пред-
мет; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кан-
дидат 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-
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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 кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, знање језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; зна српски језик на којем 
се остварује образовно васпити рад. Докази о испуњености 
услова (уз пријавни формулар): 1. оригинал или оверена 
копија уверења о одговарајућем образовању; 2. оригинал 
или оверена копија уверења о држављанству Републике 
Србије, 3. потврда не старија од 6 месеци 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, 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 кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. доказ о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - овај доказ доставља само онај кандидат 
који одговарајуће високо образовање није стекао на српском 
језику. Доказ који се односи на психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима није саставни део 
пријаве на конкурс од стране кандидата, већ се прибавља 
пре закључења уговора о раду. Кандидати су дужни да попу-
не пријавни формулар (навести радно место на које се кон-
курише) који се може наћи на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs) и да документацију која доказује испуње-
ност услова конкурса, заједно са одштампаним пријемним 
формуларом доставе школи са назнаком “За конкурсну коми-
сију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене пријаве, пријаве без попуњеног пријавног 
формулара и пријаве без доказа о испуњавању свих усло-
ва конкурса, као и пријаве са неовереном доментацијом у 
прилогу, неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе 
Машинско-саобраћајна школа Чачак, Др Драгише Мишовића 
146 или донети лично у просторије школе, радним даном од 
8.00 до 13 часова.

Хигијенски радник (чистачица)
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат може да буде примљен у радни однос 
под условима из члана 139 ЗОСОВ-а: 1. одговарајуће образо-
вање за рад на радном месту чистачица - завршена основна 
школа; 2. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са ученицима; 3. држављанство Републике Србије; 4. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5. знање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова (уз пријав-
ни формулар): 1. оригинал или оверена копија уверења о 
одговарајућем образовању; 2. оригинал или оверена копија 
уверења о држављанству Републике Србије, 3. потврда не 
старија од 6 месеци да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- овај доказ доставља само онај кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском језику. Доказ који 
се односи на психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима није саставни део пријаве на конкурс од 
стране кандидата, већ се прибавља пре закључења уговора 
о раду. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар 
(навести радно место на које се конкурише) који се може 
наћи на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) 
и да документацију која доказује испуњеност услова конкур-
са, заједно са одштампаним пријемним формуларом доставе 
школи са назнаком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не пријаве, пријаве без попуњеног пријавног формулара и 
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као 

и пријаве са неовереном доментацијом у прилогу, неће се 
разматрати. Пријаве слати на адресу школе Машинско-сао-
браћајна школа Чачак, Др Драгише Мишовића 146 или доне-
ти лично у просторије школе, радним даном од 8.00 до 13 
часова.

Мајстор одржавања - домар
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат може да буде примљен у радни однос 
под условима из члана 139 ЗОСОВ-а: 1. одговарајуће обра-
зовање за рад на радном месту домар/мајстор одржавања 
- завршено средње образовање трећег или четвртог степе-
на, образовни профил машинске струке; 2. да има положен 
испит о стручној оспособљености за безбедан начин рада са 
парним котловима; 3. психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6. знање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова (уз пријавни формулар): 1. оригинал 
или оверена копија уверења о одговарајућем образовању; 2. 
оригинал или оверена копија уверења о држављанству Репу-
блике Србије, 3. потврда не старија од 6 месеци да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. доказ о знању језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад - овај доказ доставља само 
онај кандидат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику. Доказ који се односи на психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима није 
саставни део пријаве на конкурс од стране кандидата, већ 
се прибавља пре закључења уговора о раду. Кандидати су 
дужни да попуне пријавни формулар (навести радно место 
на које се конкурише) који се може наћи на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs) и да документацију која 
доказује испуњеност услова конкурса, заједно са одштам-
паним пријемним формуларом доставе школи са назнаком 
“За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве 
без попуњеног пријавног формулара и пријаве без доказа 
о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неове-
реном доментацијом у прилогу, неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу школе: Машинско-саобраћајна школа Чачак, 
Др Драгише Мишовића 146 или донети лично у просторије 
школе, радним даном од 8.00 до 13 часова.

ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА

32000 Чачак, Стоје Тошић 23
тел. 032/334-901 

Наставник предметне наставе - 
хемија

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће 
образовање, и то: одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - I, 13/2016-II, 2/2017-
I, 2/2017-II, 13/2018 и 7/2019) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, 
неметали и графичарство (“Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 21/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019), 
стечено: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 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 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; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик - образовно-васпитни рад се остварује на српском 
језику. Докази о испуњености услова који се достављају уз 
пријавни формулар: оригинал или оверена копија дипло-
ме  о одговарајућем образовању; потврда да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 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 кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, издат по објављивању конкурса; уверење 
о држављанству Републике Србије; доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само 
онај кандидат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику. Услов (под бројем 2) да запосле-
ни поседује психичку способност за рад проверава се тако 
што се кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 
8 дана упућују на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Доказ који се односи на физичку и здравствену 
способност кандидата доставља се пре закључења уговора 
о раду. Уз пријавни формулар и документацију кандидати 
достављају и CV.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни форму-
лар (навести радно место на које се конкурише) који се може 
наћи на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs). 
Пријавни формулар и потребну документацију треба послати 
на адресу школе или предати лично у просторијама школе, 
радним даном од 8.00 до 13 часова, у затвореној коверти са 
назнаком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. 

ВИСОКА ШКОЛА
ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА ЧАЧАК
32000 Чачак, Светог Саве број 65

Наставник за ужу стручну 
област Општа електротехника и 

електроника
УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање наставника треба да 
испуњава услове из члана 74 Закона о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18 и 
67/19). Приликом конкурисања потребно је поднети пријаву 
на конкурс, биографију, уверење о неосуђиваности, оверене 
копије диплома свих нивоа студија, списак научних и струч-
них радова и сепарате истих. Пријаве кандидата са потреб-
ном документацијом подносе се на горенаведену адресу, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса уз назнаку 
“За конкурс за избор наставника”.

СРЕДЊА ШКОЛА “ДРАГАЧЕВО”
32230 Гуча, Републике бб

тел. 032/854-141

Наставник српског језика и 
књижевности

са непуним радним временом за део 
норме од 0,78% радног времена

УСЛОВИ: 1) да кандидати испуњавају услове из члана 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и посебне услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 - исп. 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019); 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 3711.03.2020. |  Број 872 |   

2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: пријавни формулар 
- попуњава се на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; кратку биогра-
фију или CV; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању за наставника српског језика и књижев-
ности, а за чистачицу оверен препис/фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи; извод из матичне књиге 
рођених не старији од 6 месеци у односу на дан истека кон-
курса (оригинал или оверену копију); уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци у односу на 
дан истека конкурса (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а; 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси кан-
дидат који буде изабран по конкурсу пре закључења уговора 
о раду). Конкурс спроводи комисија коју именује директор у 
складу са законом. Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос на неодређено 
време, у року од 8 дана од истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и буду 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана од истека рока за 
подношење пријава упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе из претход-
ног става и доноси решење о избору кандидата у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице 
које буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидат незадовољан решењем о 
изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору, у 
року од 8 дана од дана достављања решења о избору. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацји „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, у 
овереној копији, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс за пријем у радни однос на неодређено време”. 
Пријаве и приложена документација се не враћају. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидати поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17-Одлука УС, 113/17 и 95/18- аутентично тумачење) 
и посебне услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: 1) да имају стечено основно 
образовање (први степен стручне спреме); 2) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да нису осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: пријавни формулар 
- попуњава се на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; кратку био-
графију или CV; оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченом високом образовању за наставника српског језика и 
књижевности, а за чистачицу оверен препис/фотокопију 
сведочанства о завршеној основној школи; извод из мати-
чне књиге рођених не старији од 6 месеци у односу на дан 

истека конкурса (оригинал или оверену копију); уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци у 
односу на дан истека конкурса (оригинал или оверену фото-
копију); уверење о неосуђиваности из казнене евиденције 
МУП-а; лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима подноси кан-
дидат који буде изабран по конкурсу пре закључења уговора 
о раду. Конкурс спроводи комисија коју именује директор у 
складу са законом. Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос на неодређено 
време, у року од 8 дана од истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и буду 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана од истека рока за 
подношење пријава упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе из претход-
ног става и доноси решење о избору кандидата у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице 
које буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидат незадовољан решењем о 
изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору, у 
року од 8 дана од дана достављања решења о избору. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, у 
овереној копији, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс за пријем у радни однос на неодређено време”. 
Пријаве и приложена документација се не враћају. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАНАСКО РАЈИЋ” 

32000 Чачак, Алексија Миленковића 5

Наставник предметне наставе - 
физика

са 60% радног времена
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, кандидати достављају потребну 
документацију (оверене фотокопије докумената или ори-
гинале: диплому о стеченом образовању и васпитању, о 
испуњености услова за пријем на основу члана 140. став 1. 
и 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и то да је 
кандидат стекао високо образовање на студијама другог сте-
пена: мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то: 1) студије другог 
степена из научне односно стручне области за 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 однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; лице из тачке 1. подтачке (2) усло-
ви мора да има завршене студије првог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, да има степен и врсту образовања у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи). Општи услови у скла-
ду са чланом139. Закона о основама система образовања 
и васпитања: да има одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139 став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања - уверење да 
није осуђиван и да се не води истрага, уверења МУП-а и суда 
не старија од 6 месеци; да има држављанство Републике 
Србије - уверење о држављанству РС не старије од 6 месеци, 
извод из књиге рођених; да зна српски језик, кратку биогра-
фију - CV; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима - лекарско уверење које се 
доставља пре закључења уговора. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Пријаве са одговарајућом докумен-
тацијом слати на адресу школе: Алексија Миленковића 5, 
32000 Чачак или предати у секретаријату школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ДРАГИША МИШОВИЋ” 

32000 Чачак, Булевар Вука Караџића 1
тел. 032/332-202  

Наставник географије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће 
образовање, и то: одговарајуће високо образовање сходно 
члану 140. Закона о основама система образовања и вас-
питања и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19) стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик - образовно-васпитни рад се остварује на српс-
ком језику. Докази о испуњености услова који се достављају 
уз пријавни формулар: 1. оригинал или оверена копија 
дипломе о одговарајућем образовању; 2. потврда да кан-
дидат 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, издат по објављивању конкурса; 
3. уверење о држављанству Републике Србије; 4. доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставља само онај кандидат који одговарајуће  високо обра-
зовање није стекао на српском језику. Услов под бројем 2 - да 
запослени поседује психичку способност за рад, проверава 
се тако што се кандидати који буду изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Докази о испуњености услова из тачке 4. 
овог конкурса под 1) и 3)-5) саставни су део пријаве на кон-
курс и подносе се у виду оверених фотокопија, а докази под 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Доказ који 
се односи на  физичку и здравствену способност кандидата 
доставља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију кандидати 
достављају и кратку биографију са контакт подацима (ЈМБГ, 
адреса, телефон). Кандидати су дужни да попуне пријав-
ни формулар (навести радно место на које се конкурише) 
који се може наћи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.
mpn.gov.rs). Пријавни формулар и потребну документацију 
треба послати на адресу школе: Булевар Вука Караџића 1, 
32000 Чачак или предати лично у просторије школе, радним 
даном од 8.00 до 13 часова, у затвореној коверти са назна-
ком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве, неће се разматрати. 

МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”

32000 Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/322-282, 311-108

Наставник клавира
за рад у Музичкој школи у Чачку

2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чланом 140 
ЗОСОВ; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
нсиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
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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 да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; познавање српског језика (доказ 
достављају само кандидати који нису стекли образовање 
на српском језику). Потребна документација: одштампан и 
попуњен пријавни формулар (интернет страница Министар-
ства просвете); оверена фотокопија дипломе; извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из казнене евиденције при надлежној 
полицијској управи МУП-а. Лекарско уверење ће изабрани 
кандидат доставити школи пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у разматрање. Пријаве доставити лично или 
слати на адресу: Музичка школа „Др Војислав Вучковић”, 
32000 Чачак, Цара Душана 25. Конкурс за пријем у радни 
однос спроводи Конкурсна комисија коју именује директор. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Након обављеног разговора са кандидатима који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, Комисија доноси решење о 
избору кандидата. Кандидат незадовољан решењем Коми-
сије може да поднесе жалбу директору у року од 8 (осам) 
дана од дана достављања.

Наставник клавира
за рад у издвојеном одељењу у Горњем 

Милановцу
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чланом 140 
ЗОСОВ; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
нсиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; познавање српског језика (доказ достављају 
само кандидати који нису стекли образовање на српском 
језику). Потребна документација: одштампан и попуњен 
пријавни формулар (интернет страница Министарства); ове-
рена фотокопија дипломе; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из казнене евиденције при надлежној полицијској управи 
МУП-а. Лекарско уверење ће изабрани кандидат доставити 
школи пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у 
разматрање. Пријаве доставити лично или слати на адресу: 
Музичка школа „Др Војислав Вучковић”, 32000 Чачак, Цара 
Душана 25. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Кон-
курсна комисија коју именује директор. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Након обављеног раз-
говора са кандидатима који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, Комисија доноси решење о избору кандидата. 
Кандидат незадовољан решењем Комисије може да поднесе 
жалбу директору у року од 8 дана од дана достављања. 

Наставник виолине
за рад у Музичкој школи у Чачку

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чланом 140 
ЗОСОВ; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
нсиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; познавање српског језика (доказ достављају само 
кандидати који нису стекли образовање на српском језику). 
Потребна документација: одштампан и попуњен пријавни 
формулар (интернет страница Министарства просвете); ове-
рена фотокопија дипломе; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из казнене евиденције при надлежној полицијској управи 
МУП-а. Лекарско уверење ће изабрани кандидат доставити 

школи пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у 
разматрање. Пријаве доставити лично или слати на адресу 
Музичка школа „Др Војислав Вучковић”, 32000 Чачак, Цара 
Душана 25. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Кон-
курсна комисија коју именује директор. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Након обављеног раз-
говора са кандидатима који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, Комисија доноси решење о избору кандидата. 
Кандидат незадовољан решењем Комисије може да поднесе 
жалбу директору у року од 8 дана од дана достављања.

Наставник виолончела
са 78% радног времена, за рад у 

Музичкој школи у Чачку
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чланом 140 
ЗОСОВ; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
нсиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; познавање српског језика (доказ достављају само 
кандидати који нису стекли образовање на српском језику). 
Потребна документација: одштампан и попуњен пријавни 
формулар (интернет страница Министарства просвете); ове-
рена фотокопија дипломе; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из казнене евиденције при надлежној полицијској управи 
МУП-а. Лекарско уверење ће изабрани кандидат доставити 
школи пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у 
разматрање. Пријаве доставити лично или слати на адресу: 
Музичка школа „Др Војислав Вучковић”, 32000 Чачак, Цара 
Душана 25. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Кон-
курсна комисија коју именује директор. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Након обављеног раз-
говора са кандидатима који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, Комисија доноси решење о избору кандидата. 
Кандидат незадовољан решењем Комисије може да поднесе 
жалбу директору у року од 8 дана од дана достављања.

Наставник гитаре
за рад у Музичкој школи у Чачку

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чланом 140 
ЗОСОВ; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
нсиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; познавање српског језика (доказ достављају само 
кандидати који нису стекли образовање на српском језику). 
Потребна документација: одштампан и попуњен пријавни 
формулар (интернет страница Министарства просвете); ове-
рена фотокопија дипломе; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из казнене евиденције при надлежној полицијској управи 
МУП-а. Лекарско уверење ће изабрани кандидат доставити 
школи пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у 
разматрање. Пријаве доставити лично или слати на адресу: 
Музичка школа „Др Војислав Вучковић”, 32000 Чачак, Цара 
Душана 25. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Кон-
курсна комисија коју именује директор. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Након обављеног раз-
говора са кандидатима који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, Комисија доноси решење о избору кандидата. 
Кандидат незадовољан решењем Комисије може да поднесе 
жалбу директору у року од 8 дана од дана достављања.

Наставник трубе
за рад у Музичкој школи у Чачку

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чланом 140 
ЗОСОВ; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
нсиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; познавање српског језика (доказ достављају само 
кандидати који нису стекли образовање на српском језику). 
Потребна документација: одштампан и попуњен пријавни 
формулар (интернет страница Министарства просвете); ове-
рена фотокопија дипломе; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из казнене евиденције при надлежној полицијској управи 
МУП-а. Лекарско уверење ће изабрани кандидат доставити 
школи пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у 
разматрање. Пријаве доставити лично или слати на адресу 
Музичка школа „Др Војислав Вучковић”, 32000 Чачак, Цара 
Душана 25. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Кон-
курсна комисија коју именује директор. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Након обављеног раз-
говора са кандидатима који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, Комисија доноси решење о избору кандидата. 
Кандидат незадовољан решењем Комисије може да поднесе 
жалбу директору у року од 8 дана од дана достављања.

Наставник хармонике
за рад у издвојеном одељењу у 

Лучанима
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чланом 140 
ЗОСОВ; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
нсиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; познавање српског језика (доказ достављају само 
кандидати који нису стекли образовање на српском језику). 
Потребна документација: одштампан и попуњен пријавни 
формулар (интернет страница Министарства просвете); ове-
рена фотокопија дипломе; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из казнене евиденције при надлежној полицијској управи 
МУП-а. Лекарско уверење ће изабрани кандидат доставити 
школи пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у 
разматрање. Пријаве доставити лично или слати на адресу 
Музичка школа „Др Војислав Вучковић”, 32000 Чачак, Цара 
Душана 25. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Кон-
курсна комисија коју именује директор. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Након обављеног раз-
говора са кандидатима који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, Комисија доноси решење о избору кандидата. 
Кандидат незадовољан решењем Комисије може да поднесе 
жалбу директору у року од 8 дана од дана достављања.

Наука и образовање
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ГЊИЛАНЕ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
Седиште школе у Великом Ропотову

Ранилуг
тел. 0280/76-002

Доктор медицине - наставник 
стручних предмета

2 извршиоца

Наставник здравствене неге 
(наставник вежби и блок наставе)

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду, треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основима система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” , број 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 20/2019 и 6/2020 односно да: 1) има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Законима 
о основама система образовања и васпитања које је стекао: 
а) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета 
и студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама у трајању нај-
мање од четири године, по прописима које су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; в) изу-
зетно, наставник васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада Здрав-
ство и социјална заштита (“Сл. гласник РС - Просветник” , 
број 21/15, 11/16, 13/18 и 15/19). Кандидат треба и да: 2) 
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 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: кандидати треба да доставе: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја са био-
графијом (CV); оригинал или оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о стеченом образовању; уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци; извод из матич-
не књиге рођених; уверења ( извод из казнене евиденције) 
Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; уверење 
основног суда да није покренут кривични поступак; оверену 
копију доказа о положеном испиту за лиценцу - уколико је 
кандидат поседује. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључавања уговора о раду. Рок за 
подношење пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се 
шаљу поштом или предају лично на горенаведену адресу, 
са назнаком “За конкурс”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или телефоном на број: 
0280/76-002.

ОСНОВНА ШКОЛА „9. МАЈ”
Кололеч

e-mail: os9majkololec@gmail.com

Наставник информатике и 
рачунарства

за 25% радног времена, односно 10 
радних сати недељно

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 и 141 Закона о основама систе-

ма образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. Закон, 10/2019, 27/2018 - др.Закон и 6/2020) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (,, Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр 11/2019 дод 15.08.2019. године), као 
и да испуњава услове прописане чланом 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Потребно је да кан-
дидати имају: одговарајуће образовање; психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење прилаже кандидат који буде примљен по 
конкурс, пре закључења уговора о раду); да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања; да имају држављанство републике Србије; да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Уз пријаву кандидати су обавезни да доставе: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежну ПУ да нису осуђивани - не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије - не старије од 6 месецу; кратку биогра-
фију; пријаву на конкурс са сајта Министарства просвете 
(део „Ново на сајту“). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 од дана објављивања у публикацији “Послови”. Рок 
за доношење одлуке је 30 дана од истека конкураса. Додат-
не информације можете добити слањем имејла на: os9maj@
gmail.com. Пријаве можете слати и на адресу: Основна шко-
ла „9. мај“, Кололеч, 38260 Косовска Каменица, са назнаком 
“За конкурс за наставника информатике и рачунарства“ или 
их предати лично у просторијама управе школе.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 и 141 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. Закон, 10/2019,27/2018- др. Закон и 6/2020) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (,, Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр 11/2019 дод 15.08.2019 године), као и 
да испуњавају услове прописане чланом 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Потребно је да кан-
дидати имају: одговарајуће образовање; психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење прилаже кандидат који буде примљен по 
конкурс, пре закључења уговора о раду); да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање. Уз пријаву за конкурс кандидати су обавезни да доста-
ве: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења надлежну ПУ да нису осуђивани - не старије 
од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије - не старије од 6 месецу; 
кратку биографију; пријаву на конкурс са сајта Министарства 
просвете (део „Ново на сајту”). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Рок за доношење одлуке је 30 дана од истека конкур-
са. Додатне информације можете добити слањем имејла на: 
os9maj@gmail.com. Пријаве можете слати на адресу: Основ-
на школа „9. мај“ Кололеч, 38260 Косовска Каменица, са наз-
наком “За конкурс за наставника разредне наставе“, или их 
предати лично у просторијама управе школе.

ЈАГОДИНА

ОШ “МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ”
35000 Јагодина, Милунке Савић 1

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године, 
смер економски, рачуноводствени, правни, административни 
или гимназија.

Секретар
УСЛОВИ: завршене студије другог степена, мастер академ-

ске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године из области правних наука.

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: образовање на основу Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019).

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: образовање на основу Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у осов-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019). Конкурс спроводи Конкурсна комисија именова-
на решењем директора. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а уз одштампани 
пријавни формулар установи достављају документацију о 
испуњености услова за пријем на основу члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони 10/2019 и 6/2020) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019). Докази о испуњености 
услова се достављају у оригиналу или овереној копији. У 
поступку одлучивања о избору извршиоца врши се претход-
на провера психофизичких способности од стране надлежне 
службе за послове запошљавања. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Пријаве уз документацију о испуњавању услова 
доставити на горенаведену адресу или лично секретаријату 
школе, радним данима од 9 до 13 часова. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
35000 Јагодина, Багрданска 7

Наставник грађевинарства 
(предмети из ове области)

2 извршиоца

Наставник рачунарства и 
информатике (предмети из ове 

области )
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије”, 
број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, потребно је да има: 
одговарајуће образовање у складу с члановима 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије 
и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета 
2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајања у нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Обавезно обра-
зовање из члана 142 Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина наставник је обавезан да стекне 
у року од једне године, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услове за полагање испита за лицен-
цу. Сматра се да наставник, који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има ово образовање. 1. 
Кандидат за обављање послова наставника грађевинарства 
(предмети из ове области) треба да има одговарајуће обра-
зовање у складу са позитивноважећим правилником о врсти 
стручне спреме наставника стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама за подручје рада геодезија 
и грађевинарство. 2. Кандидат за обављање послова настав-
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ника рачунарства и информатике (предмети из ове области) 
треба да има одговарајуће образовање, у складу са пози-
тивно важећим правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета стручних сарад-
ника и васпитача у стручниој школи; 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 три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица и родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, 
држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се 
остварује образовно-вспитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз 
пријавни формулар поднети: оверену фотокопију дипломе 
или уверење о стеченој стручној спреми (уколико је кан-
дидат завршио образовање по прочисима који важе после 
10. септембра 2015. године доставља оверену фотокопију 
дипломе са основних студија и оверену фотокопију дипло-
ме са мастер студија), доказ о неосуђиваности, уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење о психофизичкој 
способности за рад са децом и ученицима (доставља канди-
дат пре закључења уговора о раду), доказ о знању српског 
језика (ако кандидат прилаже диплому о завршеном шко-
ловању на српском језику не треба да доставља додатне 
доказе за овај услов). Рок за подношење пријава са дока-
зима је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне, 
неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријавни формулар са документацијом слати на горенаведе-
ну адресу, телефон: 035/251-329.

Помоћни наставник
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020), и то: одговарајуће образовање 
у складу са позитивно важећим правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада елек-
тротехника, за рад на радном месту помоћног наставника; да 
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 и родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство 
Републике Србије, да зна језик на коме се отварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар 
поднети: оверену фотокопију дипломе или уверења о сте-
ченој стручној спреми, доказ о неосуђиваности, уверење о 
држављанству (оригинал или оверену форокопију), извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење о психофизичкој 
способности за рад са децом и ученицима (доставља канди-
дат пре закључења уговора о раду), доказ о знању српског 
језика (ако кандидат прилаже диплому о завршеном шко-
ловању на српском језику не треба да доставља додатне 
доказе за овај услов). Рок за подношење пријава са дока-
зима је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне, 
неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријавни формулар са документацијом слати нагоренаведе-
ну адресу, телефон: 035/251-329.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
35230 Ћуприја, Карађорђева 46

тел. 035/8470-555

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане Законом о раду, као и посебне услове прописане чла-
новима 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. 
закон и 10/2019), односно да има стечено одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о степену и врсти образо-

вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019) за извођење наставе и других облика образовно 
васпитног рада у разредној настави; да има психичку, физич-
ку 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 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 или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминторно 
понашање, да има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: За наведено радно место кандидат уз пријавни 
формулар преузет са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја треба да доста-
ви: 1. кратку биографију, доказ о одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом 
високом образовању); 3. доказ о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу (за кандидате који поседује 
наведени доказ, оригинал или оверена фотокопија); 4. доказ 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у условима и да није утврђено дискриминаторно 
понашање (издаје надлежна полицијска управа МУП-а, ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 5. 
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија); 6. уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотокопија), не старије 
од 6 месеци; 7. доказ о знању српског језика, као језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи доставља 
се само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику; лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разма-
трати. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса. Сви кандидати у пријави треба да 
наведу број контакт телефона и тачну адресу. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за радно 
место наставника разредне наставе“. Телефон за контакт: 
035/8470-555, Оливера Тимић, секретар школе.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане Законом о раду, као и посебне услове прописане члано-
вима 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” бр, 88/2017, 27/2018 - др.закон 
10/2019, 6/2020), односно да има стечено одговарајуће обра-
зовање, завршену основну школу; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена 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 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 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: За наведено радно место кандидат уз пријавни 
формулар преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја треба да дос-
тави: 1. кратку биографију, 2. доказ о одговарајућем обра-
зовању (оригинал или оверена фотокопија сведочанства о 
завршеном основном образовању и васпитању). 3. доказ да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у условима и да није утврђено дискриминторно 
понашање, које издаје надлежна полицијска управа МУП-а 
(оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци, 
4. извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија), 5. уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотокопија), не старије 
од 6 месеци, 6. доказ о знању српског језика, као језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (доставља 
се само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику). Лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разма-
трати. Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса. Сви кандидати у пријави треба да 
наведу број контакт телефона и тачну адресу. Пријаве сла-

ти на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за радно 
место чистачица”. Телефон за контакт: 035/8470-555, а кон-
такт особа је Оливера Тимић, секретар школе.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Рада Кончара 3

тел. 035/8470-030

Наставник практичне наставе 
(наставник вежби и наставе у 

блоку) групе предмета обр. профила 
медицинска сестра - техничар

3 извршиоца

Наставник практичне наставе 
(наставник вежби и наставе у 

блоку) групе предмета обр. профила 
физиотерапеутски техничар

4 извршиоца

Наставник практичне наставе 
(наставник вежби и наставе у 

блоку) групе предмета обр. профила 
лабораторијски техничар

Наставник предметне наставе опште 
стручних предмета

2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидати треба да поседују одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС” , бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 као и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стучним школама у подручју рада 
здравство и социјална заштита (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 21/2015, 11/2016, 13/2018, и 5/2019). Кандидат, 
такође, мора испуњавати услове за пријем у радни однос, 
утврђене чланом 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 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 кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминторно понашање, да поседује 
држављанство Републике Србије, да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима.

Чистачица - помоћни радник
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020); да кандидат поседује 
одговарајуће основно образовање и васпитање или основно 
образовање одраслих; да није осуђиван правноснажном пре-
дудом 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, да поседу-
је држављанство Републике Србије, да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима. За сва наведена радна места кандидат уз попуњен 
пријавни формулар одштампан са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
доставља следеће: 1. кратку биографију, 2. оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
односно оверен препис или оверену фотокопију сведочан-
ства за радно место ччистачица/помоћни радник, 3. извод 
из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотоко-
пија (на обрасцу који важи трајно), 4. уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци), 5. доказ да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом (не старије од 6 месеци) издато од 
надлежне полицијске управе, доказ о знању језика на којем 

Наука и образовање
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се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
је 8 (осам) дана од дана објављивања конкруса у публика-
цији “Послови”. Пријаве слати са назнаком “За конкурс“ на 
горенаведену адресу или лично секретаријату школе, рад-
ним даном од 09 до 13 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб

Наставник виоле
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане Законом о раду као и посебне услове прописане чланом 
139. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени глансик РС”, бр. 88/2017, 27/2018, др. закон 
10/2019 и 6/2020), односно да има стечено одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и посебне услове пред-
виђене Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
уметничким школама у подручју рада Култура уметност и 
јавно информисање (“Сл. гласник РС” 16/2015, 11/2016, 
2/2017 и 9/2019); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане Законом о раду, као и посебне услове прописане чла-
ном 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 
10/2019 и 6/2020), односно да има стечено одговарајуће 
образовање: завршену средњу школу - IV степен стручне 
спреме, да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и закривична 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 да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

Референт за заштиту, безбедност и 
здравље на раду

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане Законом о раду, као и поебне услове прописане чла-
ном 139. Закона о основама система обазовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон 
10/2019 и 6/2020), односно да има стечено одговарајуће 
образовање, завршену средњу школу - IV степен стручне 
спреме; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 да за њега није у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

Радник на одржавању хигијене - 
спремачица

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду, као и посебне услове прописане 
чланом 139. Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, др. 
закон 10/2019 и 6/2020), односно да има стечено одгова-
рајуће образовање, завршену основну школу; да има пси-
хичку физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица запуштање 
и злостављање малолетног лица или роскврнуће; за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар преузет са 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
доставити: оверену фотокопију дипломе/сведочанства/уве-
рење о стеченом образовању, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (на новом обрасцу), доказ о неосуђиваности, 
биографију (CV). Лекарско уверење доставља изабрани кан-
дидат после доношења одлуке, а пре закључења уговора о 
раду. Докази о испуњености услова достављају се у оригина-
лу или овереној фотокопији. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу са назнаком “За конкурс за радно место 
___________”. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти на телефон: 035/8472-344 код секретара школе школе. 

ОШ “БРАНКО КРСМАНОВИЋ”
35256 Сикирица

тел. 035/8548-514

Наставник математике
са 77% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140. 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020), и то: да је кандидат стекао високо образовање 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, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2) 
Услови мора да има завршене студије првог степена из науч-
не односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; да има степен и врсту образовања у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019).

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 60% радног времена
УСЛОВИ: за наставника физичког и здравственог васпи-
тања, 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” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони ,10/2019 и 
6/2020), и то: да је стекао високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије): (1) студије дру-
гог степена из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет , односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 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) Усло-
ви мора да има завршене студије првог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; да има степен и врсту образовања у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019).

ОСТАЛО: Општи услови у складу са чланом 139 и чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019): 
1. да кандидат има одговарајуће образовање; 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик. Кандидати су дужни да прило-
же следећу документацију: 1. попуњен и одштампан пријав-
ни формулар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део 
Ново на сајту), 2. кратку биографију; 3. оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом 
високом образовању; 4. уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију); 5. извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); 6. уверење о нео-
суђиваности; 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 објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Пријавни формулар са документацијом 
слати препорученом поштом или доставити лично у секре-
таријат школе у затвореној коверти „За конкурсну комисију“, 
на адресу: Основна школа „Бранко Крсмановић“ Сикирица, 
35256 Сикирица. Контакт телефон: 035/8548-514.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
35222 Глоговац

Педагог
УСЛОВИ: услови су прописани чл. 139 и чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19). У радни однос 
у установи може да буде примљено лице под под условима 
прописаним законом и то: да има одговарајуће образовање 
(сходно чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. закони 
и 10/19), Правилник о степену и врсти наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/17, 13/18 и 11/19), да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за примање и давање мита, за кривична дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја, против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство РС, да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовано васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете и одштам-
пан пријавни формулар достављају установи, као и биограф-
ске податке, односно радну биографију, извод из матичне 
књиге рођених са холограмом, оверени препис дипломе, не 
старије од 6 месеци, уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци, уверење о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на српском језику), уверење 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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, не старије од 6 месеци. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора, не старије од 6 месеци. Кандидати који су иза-
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брани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од објављивања у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве слати на адресу: ОШ “Вук Караџић” у Глого-
вцу, Јагодина, тел. 035/8276-011.

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
35260 Рековац

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 

Комарану

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 

Вукмановцу

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Урсулу

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 

Ратковићу

Наставник математике
за рад у матичној школи у Рековцу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане у чл. 
139, 140. и 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: 
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, студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године, да 
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 мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Потписана пријава са кратком биографијом, тач-
ном адресом пребивалишта и актуелним бројем фиксног 
или мобилног телефона, попуњен пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању (за лица која су стекла 
академско звање мастер доставља се и оверена фотоко-
пија дипломе о завршеним основним академским студија-
ма), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци), доказ о неосуђиваности - уверење 
из казнене евиденције да лице није осуђивано за кривична 
дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење 
из основног и вишег суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора за кривична дела за која 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 
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), 
доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику), доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним и потписаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве без 
потребне документације уз пријаву, као и фотокопије доку-
мената које нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова конкурса доста-
вити лично у школи радним данима од 9.00 до 14.00 часова 
или поштом на горе наведену адресу са назнаком: „За кон-
курс за пријем у радни однос”. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе путем телефона: 
035/8411-554. Кандидати треба да испуњавају опште услове 
конкурса. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. 

Помоћни радник
за рад у матичној школи у Рековцу

2 извршиоца

Помоћни радник
за рад у издвојеном одељењу у Лоћики

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане у чл. 
139. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), 
и Правилником о организацији и систематизацији послова 
у Основној школи “Светозар Марковић” Рековац и то: да је 
стекао одговарајуће образовање: завршена основна школа 
у складу са Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи “Светозар Марковић” Рековац; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ђацима 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 прмање 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 њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије, зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: потписана пријава са кратком биографијом, тач-
ном адресом пребивалишта и актуелним бројем фиксног 
или мобилног телефона, попуњен пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању (фотокопија дипло-
ме основне школе), уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), доказ о нео-
суђиваности - уверење из казнене евиденције да лице није 
осуђивано за кривична дела за која 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 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење из МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци), уверење из основног и вишег суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора за кривична дела за 
која је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика и језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ 
доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду). Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним и потписаним пријавним 
формуларом достављају установи. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве без потребне документације уз пријаву, као и 
фотокопије докумената које нису оверене, неће се размат-
рати. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити лично у школи радним данима од 9.00 
до 14.00 часова или поштом на горе наведену адресу са наз-
наком: „За конкурс за пријем у радни однос”. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе путем 
телефона: 035/8411-554. Кандидати треба да испуњавају 
опште услове конкурса. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. 

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА “ЂУРА ЈАКШИЋ”

35250 Параћин, Раваничка 3
тел. 035/562-710

Оглас објављен 19.02.2020. године поништава се за радно 
место: наставник разредне наставе.

ОСНОВНА ШКОЛА ”ВУК КАРАЏИЋ” 
35207 Поточац

тел. 035/8522-804

Чистач
3 извршиоца

Чистач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Пријем у радни однос се врши под условима про-
писаним чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и условима прописаним Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у Основној школи “Вук 
Караџић“ у Поточцу. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства, а 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају: 
оверену копију доказа о одговарајућем образовању у скла-
ду са чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања као и Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Основној школи “Вук Караџић“ и то: за 
основно образовање; уверење о држављанству Републике 
Србије, доказ о неосуђиваности 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 кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе 
и утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 
8 дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријав-
ни формулар са потребном документацијом траженом овим 
конкурсом доставити на адресу школе у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији “Послови“.

Домар / мајстор одржавања
2 извршиоца

УСЛОВИ: Пријем у радни однос се врши под условима про-
писаним чл. 139 . Закона о основама система образовања 
и васпитања и условима прописаним Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Основној школи “Вук 

Наука и образовање
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Караџић“ у Поточцу. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства, а заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају: - ове-
рену копију доказа о одговарајућем образовању у складу 
са чланом 139.Закона о основама система образовања и 
васпитања као и Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Основној школи “Вук Караџић“ и то: за 
средње образовање машинске или електроструке као и: 
оверену копију доказа о оспособљености за послове руко-
вања постројењем у котларници, уверење о држављанству 
Републике Србије, доказ о неосуђиваности 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 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор 
школе и утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 
8 дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријав-
ни формулар са потребном документацијом траженом овим 
конкурсом доставити на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији “Послови“.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА

35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-445

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање, односно да има најмање 
завршено основно образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад; да има држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС и одштампан и попуњен пријавни 
формулар достављају школи заједно са потребном докумен-
тацијом. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
биографију, оверену копију сведочанства или уверења о сте-
ченом основном образовању, уверење надлежне полицијске 
управе да кандидат није правоснажно осуђиван за кривична 
дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (уверење треба да 
буде издато након расписивања конкурса), оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци), оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених (не старији од шест месе-
ци), доказ да зна српски језик (овај доказ доставља само кан-
дидат који одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику). Лекарско уверење (доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад) доставља кандидат који 
буде примљен у радни однос,пре закључења уговора о раду. 
Пријаве и документацију достављати у затвореној коверти, 
лично или поштом на адресу школе са назнаком: „За кон-
курсну комисију”. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Адреса 
школе: Машинско-електротехничка школа, Бранка Крсмано-
вића бб, 35250 Параћин. Контакт тел. 035/563-445.

КИКИНДА

ОШ “ПЕТЕФИ ШАНДОР”
24400 Сента, Арпадова 83

тел. 024/811-412

Наставник разредне наставе
на мађарском наставном језику, на 

одређено време до повратка одсутног 
запосленог који је изабран на функцију 
директора школе на мадатни период од 

4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат тре-
ба да испуњава и следеће услове: 1) да има одговарајуће 
образовање  у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019) и да има стечено 
образовање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019) предвиђено за наставника разредне наставе, као 
и дозволу за рад (лиценцу); 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њег није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и мађарски језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Испуњеност овог услова цениће се у складу 
с чланом 141 став 6 ЗОСОВ-а. 
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс с кратком биографијом - 
кретањем у служби доставити: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовањуи 
лиценци, извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђи-
ваности правноснажном пресудом за кривична дела наброја-
на у тачки 3 (уверење из казнене евиденције МУП-а не ста-
рије од 6 месеци); уверење о држављанству не старије од 
6 месеци; попуњен пријавни формулар који је прописан од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и налази се на сајту Министарства. Копије морају бити овере-
не. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани 
кандидат треба да достави школи пре закључења уговора о 
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у обзир. Пријаве са потребним документима слати на горена-
ведену адресу. Сва обавештења могу се добити на телефон: 
024/811-412.

ОШ “НОВАК РАДОНИЋ”
24435 Мол, Маршала Тита 82

тел. 024/861-516
e-mail: osnovakradonic-mol@mts.rs

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке студије, мастер струковне студије), или високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири (4) године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, као и да испуња-
ва услове прописане чланом 139 Закона. Кандидат подно-
си одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, биографију и следеће доказе: диплому о сте-
ченом образовању (оверена фотокопија диломе факултета и 
додатка дипломе); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о неосуђиваности, привбављено од надлежног орга-
на МУП-а: доказ о знању српског језика - диплома, однос-
но сведочанство о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или документ о положеном 
испиту из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (у овереној фотокопији); доказ о знању 
мађарског језика - диплома, односно сведочанство о стече-
ном средњем, вишем или високом образовању на мађарском 
језику или документ о положеном испиту из мађарског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (оверена 
фотокопија).

ОСТАЛО: Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса код Националне службе за 
запошљавање у публикацији “Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
потпуном документацијом о испуњавању наведених услова 
слати поштом на горе наведену адресу школе. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе путем 
телефона: 014/861-516.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 13

Наставник разредне наставе
на српском наставном језику, издвојено 

одељење у Српском Крстуру

Наставник разредне наставе
на српском наставном језику 

(комбиновано одељење од два разреда 
II-IV), издвојено одељење у Ђали

Наставник физичког васпитања
српски наставни језик

Наставник биологије
српски наставни језик

Наставник музичке културе
српски наставни језик

Наставник енглеског језика
у одељењима на српском наставном 

језику

Наставник математике
српски наставни језик, у ИО у Банатском 

Аранђелову

Стручни сарадник - психолог
на српском језику

Стручни сарадник - логопед 
на српском језику

УСЛОВИ: За наставнике и стручне сараднике - одговарајуће 
високо образовање у складу са чл.140. и 142. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 
88/17, 27/18-др. закони,10/19 и 6/2020), стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и услове прописане Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/ 16, 2/17, 3/17, 13/2018 
и 11/2019).

Домар - мајстор одржавања
у издвојеном одељењу у Ђали

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, профила квали-
фиковани бравар или КВ електричар или КВ водоинсталатер 
или КВ столар и положен испит за руковаоца парних кот-
лова.

Чистач/чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред услова из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат треба да има завр-
шену основну школу - да има основно образовање. 

ОСТАЛО: Кандидати за сва радна места треба да доставе 
доказе о одговарајућем траженом образовању; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
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насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са утврђено дискримина-
торно понашање; држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар 
(налази се на сајту Министарства просвете) доставити: писа-
ну биографију, оверену копију дипломе о стеченој стручној 
спреми, оверену копију додатка дипломи са подацима о 
положеним испитима, оверену копију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старију од 6 месеци), оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, потврду о 
некажњавању надлежне полицијске управе (не старију од 
једног месеца), оверену копију доказа о положеном испиту 
за лиценцу или уверења о положеном стручном испиту, очи-
тану личну карту, доказ о познавању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) доставља кандидат који је изабран по конкурсу 
се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка 
одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата, који се у року од 8 (осам) дана од дана 
истека рока за подношење пријава упућују на претходну 
проверу психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши Национална служба за запошљавање, о 
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве 
на конкурс достављају се на адресу: Основна школа „Јован 
Јовановић Змај” Краља Петра I Карађорђевића 13, 23330 
Нови Кнежевац, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране. 

ОШ “НОВАК РАДОНИЋ”
24435 Мол, Маршала Тита 82

тел. 024/861-516

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 38. Правилника о организацији и ситема-
тизацији послова у ОШ „Новак Радонић” у Молу (високо 
образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке студије, мастер струковне студије) 
или високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; као 
и да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона. Канди-
дат подноси: одштампан и попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, биографију и следеће доказе 
о испуњености услова: доказ о стеченом образовању (ове-
рена фотокопија дипломе факултета и додатка дипломи); 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија); извод из матичне књиге рођених; уверење о неос-
уђиваности, прибављено од надлежног органа МУП-а; доказ 
о знању српског језика - диплома, односно сведочанство о 
стеченом средњем, вишем или високом образовању на срп-
ском језику или документ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(у овереној фотокопији); доказ о знању мађарског језика - 
диплома, односно сведочанство о стеченом средњем, вишем 
или високом образовању на мађарском језику или документ 
о положеном испиту из мађарског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оверена фотокопија). Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса код Националне службе за 
запошљавање у публикацији „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
потпуном документацијом о испуњавању наведених услова 
слати поштом на адресу: ОШ „Новак Радонић” Мол, Марша-
ла Тита 82, 24435 Мол. Ближе информације о конкурсу се 
могу добити код секретара ОШ „Новак Радонић” Мол и преко 
телефона 024/861-516.

Домар - мајстор одржавања
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 45. Правилника о организацији и ситематиза-
цији послова у ОШ „Новак Радонић” у Молу (средње образо-
вање и то III или IV степен стручне спреме било које врсте 
и положен стручни испит за рад са судовима под притиском 
- за послове руковања постројењем у котларници на чвр-
сто гориво, односно гасним котловима и опремом), као и да 
испуњава услове прописане чл. 139 Закона.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 47. Правилника о организацији и ситематиза-
цији послова у ОШ „Новак Радонић” у Молу (лице које има 
основно образвање), као и да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, биографију и сле-
деће доказе о испуњености услова: доказ о стеченом обра-
зовању (оверена фотокопија дипломе завршене школе); 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија); извод из матичне књиге рођених; уверење о неос-
уђиваности, прибављено од надлежног органа МУП-а; доказ 
о знању српског језика - диплома, односно сведочанство о 
стеченом средњем, вишем или високом образовању на срп-
ском језику или документ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе (у 
овереној фотокопији); доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса код Националне службе за 
запошљавање у публикацији „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
потпуном документацијом о испуњавању наведених услова 
слати поштом на адресу: ОШ „Новак Радонић” Мол, Марша-
ла Тита 82, 24435 Мол. Ближе информације о конкурсу се 
могу добити код секретара ОШ „Новак Радонић” Мол и преко 
телефона 024/861-516.

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ”
23305 Мокрин, Светог Саве 101

тел. 0230/62-048

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; завршена основна шко-
ла; да кандидати 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 месеци као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; да су држављани Републике Србије; да знају срп-
ски језик (доставља се уколико кандидат одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доста-
ве: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од шест месеци); 
диплому о стеченој стручној спреми или оверену фотокопију 
дипломе; потврду о неосуђиваности издаје надлежна поли-
цијска управа (не старије од дана објављивања конкурса), 
оригинал или оверена фотокпија - доказ да кандидат није 
кажњаван на безусловну казну затвора у трајању од најмање 
три месеци као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима школа ће 
тражити од изабраног кандидата пре закључивања уговора 
о раду; доказ о знању српског језика су у обавези да доста-
ве кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интеренет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају горе наведену документацију. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор (испуњавају услове конкурса) упућују 
се психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за запошљавање приме-
ном стандардизованих поступака, о чему ће бити благовре-
мено обавештени. Након достављања резултата психолошке 
процене за рад са децом и ученицима, Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове 
за пријем у радни однос. Пријаве слати у затвореном омо-

ту са назнаком „За конкурс - чистачица” на адресу: Основна 
школа „Васа Стајић”, Светог Саве 101, 23305 Мокрин. Ближе 
информације о конкурсу се могу добити на број телефона 
0230/62-048.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ШАРСКИ ОДРЕД“

38157 Севце

1. Наставник разредне наставе
3 извршиоца

2. Наставник математике
УСЛОВИ: На основу чл. 139. и 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 
27/2018-др, 10/2019 и 6/2020) кандидат који се пријави на 
конкурс мора да испуњава следеће услове: да има одго-
варајуће образовање (у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 
13/2018); на основу члана 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20), кандидат треба да има образовање стечено на 
студијама другог степена мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне области 
из одговарајући предмет, односно групе предмета, образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005.године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање, 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање и давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне болести, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (достављају кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз пријаву кандидати подно-
се следећу документацију: оверену фотокопију дипломе или 
уверење о стеченој стручној спреми; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци, или оверену фотокопију; извод 
из матичне књиге рођених, оргинал или оверену фотокопију; 
уверење из основог суда, уверење из МУП-а, лекарско уве-
рење, доказ о познавању српског језика (само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику). Кандидати 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве Конкурсна комисија неће узети у разматрање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацијиу „Послови“. Пријаве на конкурс са потреб-
ном документацијом и са одштампаним формуларом се дос-
тављају школи на адресу: ОШ „Шарски одред“, 38157 Севце. 
Све информације се могу добити на телефон: 0290/74-200.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПРИЦА”

Доња Брњица, Девет Југовића
38205 Грачаница

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27//2018 - др. Закон, 10/2019 
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС” , бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
13/2018, 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело утврђено у чла-
ну 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања за које је изречена 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 и давање мита, за кривична дела из групе 
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кривичних дела против полне слободе, потив 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 Републике 
Србије; да познаје језик на коме се обавља васпитно-обра-
зовни рад (доказ су у обавези да доставе само они канди-
дати који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узе-
ти у разматрање. Пријаву слати на адресу школе: ОШ „Дими-
трије Прица”, Доња Брњица, 38205 Грачаница, са назнаком 
„Пријава на конкурс”. Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе и: 1. пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја htt//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploades/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc; 2. оверену фотокопију 
дипломе о завршеном образовању у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” , бр. 88/2017, 27//2018-др. Закон, 10/2019 и 
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
13/2018, 11/2019); 3. оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу, ако нема положен испит за лицен-
цу дужан је да испит положи у периоду од две године од 
заснивања радног односа; 4. уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности кандидат доставља пре закљу-
чења уговора; 5. уверење надлежног суда није покренут кри-
вични поступак (не старије од 6 месеци); 6. уверење надлеж-
не службе МУП-а о казненој евиденцији из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци); 7. уверење о држављанству Репу-
блике Србије оригинал или оверена копија (не старије од 6 
месеци); 8. извод из матичне књиге рођених оригинал или 
оверена копија; уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, подноси доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће школске 
установе. Проверу психофизичке способности кандидата 
који испуњавају услове конкурса, а који су се благовремено 
и са потпуном документацијом пријавили на конкурс и који 
уђу у ужи избор вршиће Национална служба за запошља-
вање у Косовској Митровици, применом стандардизованих 
поступака.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”
Брњак, 38228 Зубин Поток

Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу, за рад у 

издвојеном одељењу школе у Лучкој 
Реци

Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу, за рад у 

седишту школе у Брњаку
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуђе високо обра-
зовање, стечено: а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије) или б) на 
основниим студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су урађивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик (образовно-васпитни рад се остварује на 
српском језику); 6) да има дозвалу за рад (лицецу). Дока-
зи и испуњеност услова из тачке 3 овог конкурса под 1) 
и 3)-6) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у 
виду оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интерној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а 
документацију заједно са одштапаним пријавним формула-
ром достављају школи најкасније у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор у року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима који врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом способности за 
рад са ученицима који врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Конкурс спроводи Конкурсна коми-

сија. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве формулара и потребну документацију 
треба послати на адресу: ОШ „Петар Кочић”, Брњак 338228 
Зубин Поток.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА”

Обилић, 38213 Прилужје
тел. 028/467-556

e-mail: tsntobilic@yahoo.com

Наставник за машинство и обраду 
метала (предмети из ове области)

са 71% радног времена

Наставник практичне наставе 
(електротехника)

са 55,5% радног времена
УСЛОВИ: Општи и посебни услови за пријем у радни однос: 
услови су прописани чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3,99, 6/2001, 
3/2003, 11/2014, 5/2015, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 
11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014, 5/2015 - др. Пра-
вилник, 8/2015-др. Правилник, 16/2015 - др. Правилник, 
21/2015 - др. Правилник). Кандидати достављају и: диплому 
о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење, потврду да нису 
осуђивани, потврду да лице није под истрагом. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у размарање. Рок 
за достављање документације је 15 од дана расписивања 
конкурса. 

ОШ ”ВУК КАРАЏИЋ“
38217 Сочаница

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

e-mail: osvukkaradzicsocanica@hotmail.com

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 и др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), и то: да има одговарајуће образо-
вање; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати треба да испуњавају и услове предвиђене чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 и др. закон, 10/2019 
и 6/2020) и услове из Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: 1. оригинал или 
оверену копију дипломе о стеченом образовању, 2. доказ о 
знању српског језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику, 3. уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), 4. извод из матичне књи-
ге рођених, 5. уверење да кандидат није осуђиван, у складу 
са одредбом члана 139 став 1) тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал, не старије од 6 
месеци), 6. уверење да се против кандидата не води истра-
га (оригинал, не старије од 6 месеци), 7. попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе. У поступку одлучивања о избору кандидата, кан-
дидати изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши 

надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве на кон-
курс са потребним документима, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају се у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на адресу школе. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Комисија 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

38220 Косовска Митровица, Џона Кенедија 17

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: ВСС; да кандидат испуњава услове предвиђене 
чланом 139. 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања, Правилником о степену и врести образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи. У прија-
ви кандидати поред попуњеног и одштампаног пријавног 
формулара са сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја подносе и доказе о испуњености услова кон-
курса и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању; 
лекарско уверење; уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци); кратку биографију; уверење да против кан-
дидата није покренут кривични поступак и да се не води 
истрага; извод из матичне књиге рођених. Сва наведена 
документа морају бити у оригиналу или оверене копије. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене, некомплетне, неразумљиве или 
непотпуне пријаве које не садрже сва документа наведена 
у конкурсу, биће одбачене закључком конкурсне комисије. 
Пријаве се подносе лично секретару школе до 12 часова или 
поштом: ОШ „Бранко Радичевић”, Џона Кенедија 17, 38220 
Косовска Митровица.

ОШ „АЦА МАРОВИЋ“
Косово Поље

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидат мора да има одговарајуће образовање 
и то: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске студије), 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо oбразовање до 
септембра 2005. године; одговарајући стручни називи за 
наставника разредне наставе: професор разредне наставе, 
професор педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учи-
тељ, дипломирани учитељ - мастер; професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу. Кандидат мора 
да има и: психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са 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 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; држављан-
ство Републике Србије, мора да зна српски језик. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства. Заједно са одшампаним пријавним фор-
муларом кандидати достављају и следећу документацију: 
диплому, дозволу за рад - лиценцу (кандидат који нема доз-
волу за рад - лиценцу заснива радни однос као приправник), 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
очитану личну карту, уверење да нису осуђивани; лекарско 
уверење. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Конкурс је отворен 8 дана од објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве донети у просторије школе или 
послати поштом на адресу: ОШ „Аца Маровић” - СШЦ „Свети 
Сава“, 38210 Косово Поље.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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КРАГУЈЕВАЦ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА 

„СЕСТРЕ НИНКОВИЋ” 
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 2

тел. 034/370-205

Спремачица
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: основно образовање, I 
степен стручне спреме.

Наставник вежби и практичне 
наставе у блоку за лабораторијске 

техничаре
са 83,15% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: виши лабораторијски 
техничар; специјалиста струковни медицинско - лабора-
торијски технолог; струковни медицинско-лабораторијски 
технолог; специјалиста струковни санитарно-еколошки 
инжењер; струковни санитарно-еколошки инжењер; виши 
медицинско-лабораторијски техничар; претходно стечено 
средње образовање у подручју рада Здравство и социјална 
заштита. Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија именована од стране директо-
ра школе. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
доказ да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима - прибавља се пре закључења 
уговора о раду; да нису осуђивани 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 родоскрв-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије и да знају српски језик. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: пријавни формулар који се преузима са интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
доказ о држављанству Републике Србије (извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству), оригинал или 
оверену фотокопију; оригинал, оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као ни 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 доказ да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци) 
- добија се у МУП-у; доказ о знању српског језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том језику и 
радну биографију (CV).

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

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

Наставник рачунарства и 
информатике

са 73% радног времена

Наставник немачког језика
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних чла-
ном 24 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
75/14, 13/17-Одлука УС и 95/18-аутентично тумачење), тре-
ба да испуњавају следеће услове: 1) да имају одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140. Закона о осно-

вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019) и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018 и 7/2019); 2) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривича дела при-
мање или давање мита, за кривича дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) 
да знају језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете. Потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи, и то: доказ о одговарајућем образо-
вању (диплому); доказ да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривича дела примање или давање мита, за кривича 
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 (уверење из МУП-а, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
са холограмом; уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци; доказ о познавању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није сте-
као средње, више или високо образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе); 
доказ о испуњености услова под редним бројем 2) (лекар-
ско уверење) кандидат прилаже пре закључења уговора о 
раду. Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или 
оверени преписи/фотокопије. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија формирана одлуком директора школе. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
НСЗ применом стандардизованих поступака. Уколико је већ 
извршена психолошка процена способности (у периоду од 6 
месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс), кандидат 
ће у пријави назначити када и где је извршена. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор 
са кандидатима обавиће се у просторијама школе, о чему ће 
кандидати бити накнадно обавештени. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији “Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу, са назнаком “Пријава на конкурс”.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3

тел. 034/303-500, 303-533

Наставник у звање редовни 
професор за ужу научну област 

Финансије, финансијске институције 
и осигурање - наставни предмет 

Монетарне финансије
Наставник у звање ванредни 

професор за ужу научну област 
Финансије, финансијске институције 

и осигурање - наставни предмет 
Међународне финансије

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области 
Економске науке. Општи предуслов: кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 135. 

ст. 1. Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују потвр-
дом надлежног органа (полицијске управе) да нису осуђива-
ни за кривична дела прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона 
о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, 
Правилника о начину и поступку заснивања радног односа 
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, 
Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевантних докуме-
ната које кандидат доставља у току поступка избора у звање 
и Статута Економског факултета у Крагујевцу, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз 
пријаву на конкурс потребно је доставити и: биографију; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; оверене фотокопије диплома или уверења којима се 
потврђује стручна спрема; уверење полицијске управе орга-
на да кандидат није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци; уверење суда да 
против кандидата није покренута истрага и да није подигну-
та оптужница; списак стручних и научних публикација, а за 
кандидате који су у радном односу на Економском факултету 
у Крагујевцу и резултате усвојене анкете студената. Прав-
новаљану конкурсну документацију са доказима о испуње-
ности услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе и 
у електронској форми (на компакт диску - CD). Конкурс је 
отворен 15 дана. Пријаве са документима, са назнаком “За 
конкурс”, доставити на адресу: Економски факултет, Крагује-
вац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„МИЛЕТА НИКОЛИЋ”

34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3
тел. 034/6702-128

Наставник електротехничке групе 
предмета

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Кандидат за радно 
место наставника треба да испуњава услове из члана 139. и 
140. Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то да: да има одговарајуће образовање прописано Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Електротехника; доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима - прибавља се пре закључења уговора о раду; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за 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 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 кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
попуњен и одштампан пријавни формулар; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ 
да кандидат има обавезно образовање из члана 140. овог 
закона -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 устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова (уве-
рење или потврда); за кандидате који ово образовање не 
поседују, у складу са чланом 142. став 2. наставник је оба-
везан да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а да канди-
дат није осуђиван за кривична дала наведена у условима из 
члана 139. Закона (оригинал или оверена копија); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија); доказ одгова-
рајуће високошколске установе о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад, уколико образовање није 
стечено на српском језику; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија); доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом изабрани канди-
дат ће доставити пре закључивања уговора о раду. Пријаве 
доставити у року од 8 дана лично или на одресу: Техничка 
школа „Милета Николић“, Јосифа Панчића 3, 34300 Аранђе-
ловац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

Наука и образовање
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

„МИЛЕТА НИКОЛИЋ“
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3

тел. 034/ 6702-128

Конкурс објављен 26.02.2020. у публикацији “Послови” бр. 
870 поништава се за следеће радно место: наставник практи-
чне наставе електрогрупе предмета. У осталом делу конкурс 
остаје непромењен.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
34240 Кнић

тел. 034/510-118

Наставник немачког језика
са 66,66% радне норме

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописана Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012 и 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2019) за тражено радно 
место, односно да има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 139. и 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18, 10/19, 
6/20), лице које је стекло одговарајуће високо образовање 
на: 1) 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, 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем; наставник немачког 
језика, професор дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет (профил немачки језик), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет/ про-
фил немачки језик, мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм језик, књижевност и култура), мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет). Кандидат поред одговарајућег образовања 
мора да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да је држављанин Републи-
ке Србије, као и 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 примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Уколико кандидат није стекао образовање на српском јези-
ку, у обавези је да достави потврду одговарајуће образовне 
установе да је положио испит из српског језика.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар преузет са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, приложити и: кратку радну биографију, овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; 
извода из матичне књиге рођених; доказ да кандидат посе-
дује психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима (на проверу психофизичке способности школа 
упућује кандидате који су ушли у ужи избор у надлежну 
Националну службу за запошљавање); уверење - доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-

ну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискиминаторно понашање, прибавља кандидат из изво-
да из казнене евиденције код Министарства унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе. Предност имају кан-
дидати са радним искуством на поменутом радном месту. 
Потребну документацију заједно са попуњеним пријавним 
формуларом доставити школи лично или на адресу: ОШ 
„Вук Караџић”, 34240 Кнић, са назнаком „Конкурс за немач-
ки језик“. Ближе информације могу се добити од секретара 
школе, на број телефона: 034/510-118, сваког радног дана 
од 8.00 до 14.00 часова. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве, као и фотокопије докумената које нису оверене, неће се 
разматрати. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања огласа.

Наставник српског језика и 
књижевности

са 94,45% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане у чл. 
139, 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др. закони и 10/2019) 
и Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018, 11/2019), и то да је стекао 
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има 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 мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије и зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар преузет са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, приложити и: кратку радну биографију, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности - уверење 
из казнене евиденције да лице није осуђивано (уверење из 
МУП-а, не старије од шест месеци); доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
у школи (доказ доставља кандидат само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику); доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уго-
вора (на проверу психофизичке способности школа упућује 
кандидате који су ушли у ужи избор у надлежну Националну 
службу за запошљавање). Предност имају кандидати са рад-
ним искуством на поменутом радном месту. Потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставити лично или поштом на адресу: ОШ „Вук Караџић”, 
34240 Кнић, у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, са назнаком: „Конкурс српски језик”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве, као и фотокопије докумената које нису 
оверене, неће се разматрати. Ближе информације могу се 
добити од секретара школе, на број телефона: 034/510-118, 
сваког радног дана у периоду од 8.00 до 14.00 часова.

Помоћни радник
са 60% радне норме

УСЛОВИ: Кандидат поред одговарајућег образовања (завр-
шена основна школа), треба да испуњава и друге услове у 
складу са чл. 139 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 1) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 2) да није 
правоснажном судском пресудом осуђиван за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 

против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом утврђено, дискриминаторно 
понашање, што онемогућава рад у образовању; 3) да има 
држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству 
(уверење о држављанству, не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење из казнене евиденције да 
лице није осуђивано (уверење из МУП-а, не старије од шест 
месеци). Пријаве се достављају лично или на адресу школе, 
са назнаком „Конкурс за помоћног радника”. Ближе инфор-
мације могу се добити од секретара школе, на број телефо-
на: 034/510-118, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова.

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 за директора предшколске установе 
треба да испуњавају услове прописане 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”, 
број 88/2017 и 27/2018 - др.закони и 10/19) и Правилником о 
ближим условима за избор директора установа образовања 
и вапитања (“Службени гласник РС”, број 108/2015), и то: 
1) да имају одговарајуће високо образовање за васпитача 
или стручног сарадника стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; или за васпита-
ча или стручног сарадника стечено на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године 
и најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; или одговарајуће високо образовање за васпитача 
стечено на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем и најмање десет година рада у предшколској устано-
ви на пословима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања; 2) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
испуњавају услове прописане чланом 7 Правилника о бли-
жим условима за избор директора установа образовања и 
васпитања и чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: да нису правноснаж-
но осуђени за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти; 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 и друга кривична дела про-
тив службене дужности, 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 дискриминаторно 
понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) 
да знају српски језик на коме се остварује васпитно-образов-
ни рад; 6) да имају дозволу за рад, лиценцу; 7) да имају обу-
ку и положен испит за директора.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат за директора 
установе подноси: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен препис или ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
(дозвола за рад), односно лиценци; потврду о радном стажу 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них; уверење издато од надлежног привредног суда којим 
се доказује да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније дужности (не 
старије од 6 месеци); уверење, односно, извод из казнене 
евиденције издат од стране полицијске управе као доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
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вична дела примање или давање мита и друга кривична 
дела против службене дужности, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међунарадним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месеци); уверење 
надлежног суда да против кандидата није покренута истра-
га, нити је подигнута оптужница, односно да није покренут 
кривични поступак (не старије од 6 месеци); биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програ-
ма рада директора установе. Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уговора. Доказ о 
познавању језика на коме се остварује васпитно-образовни 
рад кандидат доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику. Уколико се на конкурс 
пријавило лице које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Кандидат који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року до две године од дана ступања на дуж-
ност. Сва приложена документација мора бити у оригиналу 
или фотокопији, односно препису који морају бити оверени у 
складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(“Службени гласник РС” број 93/2014 и 22/2015). Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок 
за подношење пријава на конкурс за избор директора уста-
нове је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
НСЗ “Послови” на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА “КАРАЂОРЂЕ”
34210 Рача Крагујевачка, Карађорђева 102

тел. 069/808-4221

Наставник математике

Наставник математике
за 67% радног времена

Наставник историје

Наставник информатике и 
рачунарства

за 60% радног времена

Наставник физичког васпитања
за 60% радног времена

Психолог
УСЛОВИ: кандидат мора да: 1) да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 ставом 1 тачком 1) подтачкама 
(1) и (2) и тачком 2) и ставом 2 истог члана Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др.закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020) и одговарајући степен и врста образовања за рад-
но место за које се подноси пријава по конкурсу у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) (доказ: оверена 
фотокопија дипломе о одговарајућем образовању и степе-
ну и врсти образовања, подноси се уз пријаву на конкурс); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (напомена: доказ о испуњености 
овог услова доставља се пре закључења уговора о раду); 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за 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 (доказ: уверење о неосуђи-
ваности подноси се уз пријаву на конкурс у оригиналу или 
овереној фотокопији, наведени доказ не може бити старији 
од 6 месеци рачунајући од датума објављивања конкур-
са); да је држављанин Републике Србије (доказ: уверење о 
држављанству подноси се уз пријаву на конкурс у оригиналу 
или овереној фотокопији, наведени доказ не може бити ста-
рији од 6 месеци рачунајући од датума објављивања конкур-
са); да зна српски језик (доказ: оверена копија јавне исправе 
којим се доказује да је кандидат стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе, подноси 
се уз пријаву на конкурс, овај доказ достављају само канди-

дати који нису стекли образовање на српском језику). Поред 
наведеног, кандидат треба да достави: одштампан пријавни 
формулар који се попуњава на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; своју 
биографију.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање “Послови”, на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс за слободна радна места“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не.Телефон за ближе информације: 069/808-4221. Особа за 
контакт Борко Петровић, секретар школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПОЛЕТАРАЦ”

34227 Баточина, Краља Петра I 73 
тел. 034/6842-324

e-mail: poletaracpubatocina@gmail.com

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020): 1) има одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије) и студије у 
трајању од три године или више образовање; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или 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 дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја у складу са чланом 154 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон и 
6/2020). Уз одштампани пријавни формулар кандидати дос-
тављају установи потребну документацију: 1) оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; 2) уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал и не старије од 6 месе-
ци); 3) уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал и не старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 5) доказ да 
кандидат зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику; 6) доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријаве на конкурс доставити лично или поштом, са назна-
ком „За конкурс”, на горенаведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” сваког 
радног дана, у периоду од 07.30 до 15.30 часова. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука 
УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), испуњава и посеб-
не услове прописане чланом 139. Закона о основама систе-

ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020): 
1) има одговарајуће средње образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја у складу са чланом 154 став 2 закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020). Уз одштампани пријавни формулар кандидати дос-
тављају установи потребну документацију: 1) оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; 2) уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оригинал и не старије од 
6 месеци); 3) уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал и не старије од 6 месеци); 4) извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 5) доказ 
да кандидат зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад доставља кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском језику; 6) доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом, са 
назнаком „За конкурс”, на горенаведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” сваког радног дана, у периоду од 07.30 до 15.30 часова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Магационер/економ/техничар 
одржавања одеће

УСЛОВИ: У радни однос може  бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон и 6/2020): 
1) има одговарајуће средње образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја у складу са чланом 154 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020). Уз одштампан пријавни формулар кандидати дос-
тављају установи потребну документацију: 1) оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; 2) уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оригинал и не старије од 
6 месеци); 3) уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал и не старије од 6 месеци); 4) извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 5) доказ 
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да кандидат зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад доставља кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском језику; 6) доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом, са 
назнаком „За конкурс”, на горенаведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” сваког радног дана, у периоду од 07.30 до 15.30 часова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДРУГА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 2

тел. 034/341-398
e-mail: drugagim@kg.ac.rs

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

7 извршилаца
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања - први 
степен стручне спреме, односно завршена основна школа, 
прописано Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Другој крагујевачкој гимназији; знање српског 
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђи-
ваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 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 пона-
шање; поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампан пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и достављају: уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о неосуђиваности; оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику. Лекарско уверење се доставља пре закључења 
уговора о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс” или доставити 
лично. Рок за достављање документације је осам дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА “КАРАЂОРЂЕ” 
34310 Топола, Мије Тодоровића 8 

тел. 034/6811-003

Наставник српског језика
Стручни сарадник - педагог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 
6/20), и то: а) да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); б) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
предвиђена чл.139. ст.1. тач. 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања; г) да има држављанство Републи-
ке Србије; д) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.
 
ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар који се налази на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
доставља и: биографске податке односно радну биографију 
(CV); оригинал или оверену фотокопију дипломе; уверење 
о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија); доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); уверење надлежне полицијске 
управе о неосуђиваности (извод из казнене евиденције). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-

собности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Пријавни фор-
мулар са доказима о испуњавању услова конкурса могу 
се поднети лично или поштом у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу школе: Основна школа 
“Карађорђе”, 34310 Топола, Мије Тодоровића 8. Телефон за 
додатна обавештења: 034/6811-003. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЖИВКО ТОМИЋ”
34314 Доња Шаторња 

e-mail: oszivkotomic@gmail.com
тел. 034/6837-125

Стручни сарадник -педагог

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019, 6/2020) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник 
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/2019); психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 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; држављанство Републике Србије; кандидат тре-
ба да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: попуњен и одштампан 
пријавни формулар; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; доказ из казнене евиден-
ције МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела 
наведена у условима из члана 139 Закона (оригинал или 
оверена копија); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија); доказ одговарајуће високошколске устано-
ве о познавању језика на коме се изводи образовно-васпит-
ни рад, уколико образовање није стечено на српском јези-
ку; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом изабрани кандидат ће доставити пре 
закључивања уговора о раду. Пријаве доставити на адресу: 
Основна школа “Живко Томић” Доња Шаторња, 34314 Доња 
Шаторња.

КРАЉЕВО

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

36000 Краљево
Доситејева 19

тел. 036/383-377

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Железничко машинство и 
испитивање конструкција

на одређено време од пет година 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора 
наука из научне области за коју се наставник бира. Поред 
општих услова за заснивање радног односа утврђених Зако-
ном о раду („Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење) кандидат треба да испуња-
ва опште и посебне услове предвиђене Законом о високом 
образовању („Службени гласник Републике Србије” број 
88/2017, 27/2018 - др. Закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - 
др. закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом 
Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и 
Правилником о начину и поступку заснивања радног одно-

са и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Уз пријаву доставити: биографију, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о испуња-
вању услова конкурса у погледу школске спреме - оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спре-
ми као и оверене фотокопије диплома о претходно заврше-
ним нивоима студија, одговарајући доказ надлежног органа 
у погледу неосуђиваности у смислу члана 72. став 4. Закона о 
високом образовању, списак научних и стручних радова као 
и саме радове и све остале доказе од значаја за избор.

Наставник у звање доцента или 
ванредног професора за 

ужу научну област Машински 
елементи и конструисање

на одређено време од пет година 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора 
наука из научне области за коју се наставник бира. Поред 
општих услова за заснивање радног односа утврђених Зако-
ном о раду („Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење) кандидат треба да испуња-
ва опште и посебне услове предвиђене Законом о високом 
образовању („Службени гласник Републике Србије” број 
88/2017, 27/2018 - др. Закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - 
др. закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом 
Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и 
Правилником о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Уз пријаву доставити: биографију, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о испуња-
вању услова конкурса у погледу школске спреме - оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спре-
ми као и оверене фотокопије диплома о претходно заврше-
ним нивоима студија, одговарајући доказ надлежног органа 
у погледу неосуђиваности у смислу члана 72. став 4. Закона о 
високом образовању, списак научних и стручних радова као 
и саме радове и све остале доказе од значаја за избор.

Наставник у звање доцента или 
ванредног професора за 

ужу научну област Конструкционо 
машинство

на одређено време од пет година 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора 
наука из научне области за коју се наставник бира. Поред 
општих услова за заснивање радног односа утврђених Зако-
ном о раду („Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуња-
ва опште и посебне услове предвиђене Законом о високом 
образовању („Службени гласник Републике Србије” број 
88/2017, 27/2018 - др. Закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - 
др. закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом 
Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и 
Правилником о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Уз пријаву доставити: биографију, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о испуња-
вању услова конкурса у погледу школске спреме - оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спре-
ми као и оверене фотокопије диплома о претходно заврше-
ним нивоима студија, одговарајући доказ надлежног органа 
у погледу неосуђиваности у смислу члана 72. став 4. Закона о 
високом образовању, списак научних и стручних радова као 
и саме радове и све остале доказе од значаја за избор.

Наставник у звање доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Механизација и носеће 
конструкције

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из 
научне области за коју се наставник бира. Поред општих 
услова за заснивање радног односа утврђених Законом о 
раду („Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење) кандидат треба да испуњава опште 
и посебне услове предвиђене Законом о високом образо-
вању („Службени гласник Републике Србије” број 88/2017, 
27/2018 - др. Закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закон), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета 
за машинство и грађевинарство у Краљеву и Правилником 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз 
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пријаву доставити: биографију, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, доказ о испуњавању 
услова конкурса у погледу школске спреме - оверену фото-
копију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми 
као и оверене фотокопије диплома о претходно завршеним 
нивоима студија, одговарајући доказ надлежног органа у 
погледу неосуђиваности у смислу члана 72. став 4. Закона о 
високом образовању, списак научних и стручних радова као 
и саме радове и све остале доказе од значаја за избор. Сву 
документацију са доказима о испуњености услова конкурса 
кандидати су дужни да доставе и у електронској форми на 
компакт диску - CD у складу са Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка избора у 
звање Универзитета у Крагујевцу - број IV-06-279 од 11. 04 
2016. године и број IV-06-62/6 од 17. 01 2017. године (дос-
тупно на : http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php.) Прија-
ве кандидата са прилозима о испуњавању услова конкурса 
доставити на адресу Факултет за машинство и грађевинар-
ство у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор наставника у звање ванредног 
професора за ужу научну област железничко машинство и 
испитивање конструкција”. Конкурс остаје отворен 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет 
страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће се разматрати.

ШУМАРСКА ШКОЛА КРАЉЕВО
36000 Краљево, Карађорђева 262

тел. 036/352-800, 352-332

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: прописани чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17, 27/18-
др.закон, 10/19 и 6/20) (даље: Закон) и чланом 23. Правил-
ника о организацији и систематизацији послова у Шумарској 
школи у Краљеву, број 2515 од 28.11.2018. (даље: акт о 
систематизацији): у радни однос на радно место чистачице 
може да буде примљено лице које има први степен струч-
не спреме, односно завршену основну школу; има психичку , 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; има држављанство Републике Србије; није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело из члана 139 став 
1. тачка 3. Закона и за које није у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву - пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати су дужни да доставе и сле-
деће доказе: потписану биографију кандидата; оригинал/
оверену копију дипломе/сведочанства о завршеној основној 
школи; оригинал/оверену копију уверења о држављанству; 
оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности; доказ о 
познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад 
(напомена:овај доказ не подносе кандидати који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику). Утврђивање 
испуњености услова кандидата за пријем у радни однос, у 
складу са чланом 139. Закона и Актом о систематизацији, 
врши Конкурсна комисија, именована решењем дирек-
тора школе. 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 уче-
ницима. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Решење о избору кандидата биће 
донето у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кнадидатима. Лице од којег кандидати могу добити додатне 
информације о конкурсу: Соња Комадинић, секретар шко-
ле, телефон: 036/352-800, 036/352-332. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Адреса 
послодавца на коју се подносе пријаве: Шумарска школа, 
36000 Краљево, Карађорђева 262. Пријаве се шаљу поштом 
у облику препоручене пошиљке са назнаком „За конкурс” 
или се предају непосредно на адресу послодавца. Благовре-
меном пријавом на конкурс сматра се пријава која је предата 
непосредно послодавцу пре истека рока утврђеног у конкур-
су или је пре истека тог рока предата пошти у облику препо-
ручене пошиљке.

Наставник стручних предмета 
пејзажне архитектуре

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос може 
да буде примљено лице које има одговарајуће високо обра-
зовање из члана 140. став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018-други закон, 10/2019 и 6/2020)(даље: Закон) и 
одговарајуће високо образовање из члана 3. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада шумарство и обрада дрвета („Сл. гласник РС - Просвет-

ни гласник“, бр. 16/2015,11/2016, 2/2017, 4/2018, 13/2018 и 
15/2019) прописано за извођење наставе и других облика 
образовно-васпитног рада из стручних предмета у области 
Шумарство; има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; има држављанство Републике 
Србије; није осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело из члана 139 став 1. тачка 3. Закона и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву - пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати су дужни да доставе и следеће доказе: потписану био-
графију кандидата; оригинал/оверену копију дипломе; ори-
гинал/оверену копију уверења о држављанству; оригинал/
оверену копију уверења о неосуђиваности; доказ (уверење) 
одговарајуће високошколске установе да је положио испит 
из српског језика, којим потврђује да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико 
је одговарајуће образовање стекао на страном језику (напо-
мена: овај доказ не подносе кандидати који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. Рок за подношење пријава је 
осам (8) дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. Решење 
о избору кандидата биће донето у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кнадидатима. Лице од којег канди-
дати могу добити додатне информације о конкурсу: Соња 
Комадинић, секретар школе, телефон: 036/352-800, 036/352-
332. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Адреса послодавца на коју се подносе пријаве: 
Шумарска школа, 36000 Краљево, Карађорђева 262. Прија-
ве се шаљу поштом у облику препоручене пошиљке са наз-
наком „За конкурс” или се предају непосредно на адресу 
послодавца. Благовременом пријавом на конкурс сматра се 
пријава која је предата непосредно послодавцу пре истека 
рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата 
пошти у облику препоручене пошиљке.

Наставник стручних предмета 
технологије дрвета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос може 
да буде примљено лице које има одговарајуће високо обра-
зовање из члана 140. став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018-други закон, 10/2019 и 6/2020)(даље: Закон) и 
одговарајуће високо образовање из члана 4. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада шумарство и обрада дрвета („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“ бр. 16/2015,11/2016, 2/2017, 4/2018, 13/2018 и 
15/2019) прописано за извођење наставе и других облика 
образовно-васпитног рада из стручних предмета у области 
Обрада дрвета; има психичку , физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; има држављанство 
Републике Србије; није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело из члана 139 став 1. тачка 3. Закона и за 
које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву - пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати су дужни да доставе и следеће доказе: 
потписану биографију кандидата; оригинал/оверену копију 
дипломе; оригинал/оверену копију уверења о држављан-
ству; оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности; 
доказ (уверење) одговарајуће високошколске установе да 
је положио испит из српског језика , којим потврђује да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски 
језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на страном 
језику (напомена: овај доказ не подносе кандидати који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима. Рок за подношење 
пријава је осам (8) дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Решење о избору кандидата биће донето у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кнадидатима. Лице 
од којег кандидати могу добити додатне информације о кон-
курсу: Соња Комадинић, секретар школе, телефон: 036/352-
800, 036/352-332. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Адреса послодавца на коју се под-
носе пријаве: Шумарска школа, 36000 Краљево, Карађорђе-
ва 262. Пријаве се шаљу поштом у облику препоручене 
пошиљке са назнаком „За конкурс” или се предају непосред-
но на адресу послодавца. Благовременом пријавом на кон-
курс сматра се пријава која је предата непосредно послода-
вцу пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека 
тог рока предата пошти у облику препоручене.

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: прописани чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18-
др.закон, 10/19 и 6/20) (даље: Закон) и чланом 19. Правил-
ника о организацији и систематизацији послова у Шумарској 
школи у Краљеву, број 2515 од 28.11.2018. (даље: Акт о сис-
тематизацији): у радни однос на радно место шефа рачуно-
водства може да буде примљено лице које је стекло високо 
образовање прописано чланом 19. Акта о систематизацији: 
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 
2005. године из области економских наука; на студијама у 
трајању до три године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, из области еко-
номских наука; има додатно знање/радно искуство: знање 
рада на рачунару; има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; има држављанство 
Републике Србије; није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело из члана 139 став 1. тачка 3. Закона и за 
које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву - пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати су дужни да доставе и следеће доказе: 
потписану биографију кандидата; оригинал/оверену копију 
дипломе; оригинал/оверену копију уверења о држављан-
ству; оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности; 
доказ о познавању језика на коме се изводи образовно 
васпитни рад (напомена:овај доказ не подносе кандидати 
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). 
Утврђивање испуњености услова кандидата за пријем у рад-
ни однос, у складу са чланом 139. Закона и Актом о систе-
матизацији, врши Конкурсна комисија, именована решењем 
директора школе. 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 уче-
ницима. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Решење о избору кандидата биће 
донето у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кнадидатима. Лице од којег кандидати могу добити додатне 
информације о конкурсу: Соња Комадинић, секретар шко-
ле, телефон: 036/352-800, 036/352-332. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Адреса 
послодавца на коју се подносе пријаве: Шумарска школа, 
36000 Краљево, Карађорђева 262. Пријаве се шаљу поштом 
у облику препоручене пошиљке са назнаком „За конкурс” 
или се предају непосредно на адресу послодавца. Благовре-
меном пријавом на конкурс сматра се пријава која је предата 
непосредно послодавцу пре истека рока утврђеног у конкур-
су или је пре истека тог рока предата пошти у облику препо-
ручене пошиљке.

ДОПУНА КОНКУРСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„ИВО ЛОЛА РИБАР” 
36000 Краљево, Доситејева 5

тел. 036/315-242

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 870, од 
26.02.2019. године допуњује се у делу радна места, тако што 
се додаје радно место: дефектолог за израду дидактичких 
средстава и помагала за децу са сензомоторичким сметња-
ма. У свему осталом оглас остаје непромењен.

ОШ „ДРАГАН МАРИНКОВИЋ”
36203 Адрани

тел. 036/841-223

Наставник математике
са 56% радног времена, на одређено 

време, до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да 
испуњава услове из члана 139. и 140. Закона и Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/12 ... 3/17), односно да има одговарајуће 
високо образовање за наставника математике, стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то (1) студије другог степена из математике; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
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циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука; основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; лице из подтачке (2) мора да има 
завршене студије првог степена из области математике; да 
није осуђиван у смислу члана 139.став 1.тачка 3) Закона; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик, 
као језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима. Кандидат попуњава пријавни формулар 
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја и уз њега доставља: оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању или уверења о стеченом високом 
образовању, уколико диплома није издата; уверење да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, као 
и да није утврђено дискриминаторно понашање, у складу са 
законом - уверење издаје надлежна управа Министарства 
унутрашњих послова - уверење треба да је издато након 
расписивања конкурса; уверење о држављанству Р. Србије 
(оригинал или оверена фотокопија) не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених ( оригинал или оверена 
фотокопија); доказ да кандидат зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат 
који образовање није стекао на српском језику). Кандидат 
доставља потврду одговарајуће високошколске установе да 
је положио испит из српског језика - у оригиналу или овере-
ну фотокопију; биографију, са контакт телефоном и адресом 
електронске поште. Доказ о здравственој способности из 
тачке 5) доставља се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријав-
ни формулар, са пратећом документацијом, доставити лично 
или на адресу ОШ „Драган Маринковић” Адрани бб, 36203 
Адрани, са назнаком „Пријава на конкурс”. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе и на 
телефон 036/841-223.

ОШ ,,ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
Баљевац

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19).

Хигијеничар
УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни 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 малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита,за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик и језик на којем остварују образовно-васпитни 
рад. Уз пријавни формулар који се преузима на интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја кандидати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу школе и 
то: Основна школа „Јосиф Панчић“ Баљевац, Бошка Бухе 8, 
36344 Баљевац. Уз пријаву потребно је доставити: биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених, фотокопију дипломе, 
односно сведочанства о стеченом образовању, уверење о 
неосуђиваности издато од стране МУП-а Републике Србије 
и уверење о држављанству. Фотокопије докумената морају 
бити оверене. Оригинали уверења не смеју бити старији од 
6 месеци. Доказ да има одговарајућу психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима канди-
дат подноси пре закључења уговора о раду.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 46Г

тел. 036/382-548

Наставник медицинске биохемије и 
фармацеутске групе предмета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос у 
школи може да буде примљено лице које испуњава услове 
прописане чланом 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања: има одговарајуће образовање за 
радно место наставника медицинске биохемије и фармаце-
утске групе предмета. Право учешћа на конкурсу имају лица 
која испуњавају услове у погледу стручне спреме, у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћног наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Здравство и социјална заштита (“Про-
светни гласник“, бр. 21/15, 11/16, 13/18, 5/19)

Радник на одржавању хигијене
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Наведени услови се доказују приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Уз пријаву на 
конкурс кандидат прилаже: оверену копију дипломе о сте-
ченом образовању; уверење да против лица није покренут 
кривични поступак и да није покренута истрага; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
на копија); доказ да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (само за кандидате који нису 
стекли образовање на српском језику). Формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања преузима 
се са сајта Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима се прибавља пре 
закључивања уговора о раду. Пријаве на конкурс, са потреб-
ном документацијом о испуњености услова, доставити лично 
или на адресу: Медицинска школа Краљево, Доситејева 46Г, 
36000 Краљево. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандида-
та и пријему у радни однос биће донета у законском року. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе путем телефона: 382-548.

ОСНОВНА ШКОЛА „РАШКА”
36350 Рашка, Омладински центар 3

Наставник разредне наставе
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија именована од стране дирек-
тора школе. Кандидат за радно место наставника разредне 
наставе треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање прописано чланом 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20) и чланом 2. став 1. Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС“, број 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) (доказ који се 
доставља: оверена фотокопија дипломе); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (доказ се прибавља пре закључења уговора о раду); 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 

саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење издато од стране МУП-а, 
не старије од 6 месеци); да има држављанство Републике 
Србије (уверење не старије од 6 месеци); да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (овере-
на фотокопија дипломе).

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

3 извршиоца
УСЛОВИ: завршено основно образовање (оверена фотоко-
пија дипломе - сведочанства о завршеном основном обра-
зовању); да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доказ се прибавља 
пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење издато од стране МУП-а, не старије од 6 месеци); 
да има држављанство Републике Србије (уверење не старије 
од 6 месеци); да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ који се доставља: оверена 
фотокопија дипломе - сведочанства о завршеном основном 
образовању). Одштампане пријаве (пријавни формулар се 
попуњава на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја) и потребну докумен-
тацију послати на адресу: ОШ „Рашка”, Омладински центар 
3, 36350 Рашка или предати секретаријату школе у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „СВЕТИ САВА”
36103 Рибница, Змај Јовина 1

тел. 036/379-400

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС” бр. 113/2017), треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене члановима: 139. ст. 1.тачка 
1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140. ст.1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 
2 истог члана, чл. 142.ст. 1. и ст.2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 27/2018, 
10/2019, 6/2020). Степен и врста образовања морају бити у 
складу са чл. 3. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 
10/16, 3/17,13/18 и 11/2019). Кандидат мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високо школској 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. Наставник који је у току 
студија положио испит из педагогије и психологије или поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из чл. 142 ст. 1. овог Закона. Кандидат који 
нема образовање из члана 142. ст. 1. овог закона, обавезан 
је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов полагања испита за лицен-
цу. Кандидат треба да има држављанство Републике Србије 
(уверење о држављанству у оригиналу или овереној копији); 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена без условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 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 пона-
шање; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - српски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а који се налази у делу „Ново 
на сајту”, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву канди-
дат доставља: оверен препис (копију) дипломе о завршеном 
образовању; оригинал или оверену фотокопију доказа да 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
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ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије 
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверена копија); доказ да кандидат није осуђиван 
за напред наведена кривична дела, извод из казнене еви-
денције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе; доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик, у обавези су да доставе само оникандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, а доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика. Лекарско уверење, којим 
се потврђује да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, се подноси 
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. 
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 
запошљавање. Пријаве се достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, лич-
но или поштом на адресу: ОШ “Свети Сава”, Змај Јовина 1, 
36103 Краљево. Непотпуне и не благовремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. За додатне информације обратити 
се секретаријату школе на број телефона: 036/379-400.

ГИМНАЗИЈА
36000 Краљево, Доситејева 44

тел. 036/319-760

Чистачица
УСЛОВИ: За радно место конкурише кандидат који поред 
општих услова за заснивање радног односа предвиђених 
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење) испуња и посебне услове за 
пријем у радни однос предвиђене чл. 139. ст.1. тачке 1, 2, 3, 
4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020) и то да: има одговарајуће обра-
зовање - завршена основна школа (образовање је прописа-
но Правилником о организацији и систематизацији послова у 
Гимназији у Краљево); има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доказ се прибавља 
пре закључења уговора о раду); 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 пол-
не 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад(српски језик). Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи лично, 
или поштом на адресу: ГИМНАЗИЈА - КРАЉЕВО, Доситејева 
44, 36000 Краљево. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже 
следећу документацију којом се доказује испуњеност усло-
ва предвиђених Законом, Правилником и овим конкурсом: 
исправа о стеченом одговарајућем образовању - сведочан-
ство о завршеној основној школи - оригинал или оверена 
фотокопија(достављају сви кандидати); извод из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе (не старији од 6 
месеци) - оригинал или оверена фотокопија (достављају 
сви кандидати); уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци) - оригинал или оверена фотокопија(достављају 
сви кандидати); доказ да кандидат зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик) 
- у обавези су да доставе само они кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће образовне установе да је кандидат положио 
испит из познавања српског језика - оригинал или оверена 
фотокопија). Пожељно је да кандидат уз пријаву приложи 
и кратак CV. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса на огласној табли Националне служ-
бе за запошљавање Краљево и у публикацији НСЗ „Посло-
ви”. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази неће се 
узимати у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор у складу са Законом и Правилни-

ком о раду Гимназије Краљево. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. 
Закона, у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати из претходног става, који су изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са лис-
те из претходног става и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Ближе информације о конкурсу могу се добити од 
секретара школе преко телефона: 036/319-760.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

36000 Краљево, Топлице Милана 2
тел. 036/321-872 

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи - клавир

3 извршиоца

Корепетитор
4 извршиоца

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи - 

традиционално свирање, народни 
асамбли и народне игре

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи - 

хармоника

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи - 
дувачки инструменти (фрула)

Штимер музичких инструмената

Чистачица
2 извршиоца

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице које испуњава опште услове прописане Законом о раду 
(„Сл. гл. РС” бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутен. тум), и посебне услове 
прописане чл. 139, и за наставника и стручног сарадника чл. 
140 Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19 и 
27/2018 - др. закон и 6/2020) има одговарајуће образовање; 
има психичку, физичку и здравствену способност са децом 
и ученицима (доказ се прибавља пре закључења угово-
ра.); 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; има држављанство РС; зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати треба да доставе: пријавни формулар који 
попуњавају на званичној страници Министарства просвете, 
науке и тех.развоја, исти одштампају и заједно са овереном 
копијом дипломе о стеченом образовању, уверење да против 
њих није покренут кривични поступак и да није покретнута 
истрага (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), доказ да знају српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад, достављају на 
адресу Музичка школа: „Стеван Мокрањац”, Топлице Милана 
2, 36000 Краљево (лично или поштом) са назнаком „За кон-
курс“. Фотокопије докумената морају бити оверене. Ближи 
услови у погледу степена и врсте образовања наставника 
за послове за које је оглас расписан предвиђени су Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким 
школама у подручју рада Култура, уметност и јавно инфор-
мисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 16/2015, 

11/2016, 2/2017 и 9/2019), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“ бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 
и 1/2020). За рад на радном месту штимер музичких инстру-
мената, кандидат мора да поседује: средње образовање, IV 
степен стручне спреме, музичке школе. За рад на радном 
месту домар / мајстор одржавања кандидат мора да поседу-
је: средње образовање, IV степен стручне спреме: грађевин-
ске, електротехничке или машинске струке. За рад на радном 
месту чистачица: основно образовање. Пре доношења одлу-
ке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши Национална служба за запошљавање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. 

КРУШЕВАЦ

МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН ХРИСТИЋ”

37000 Крушевац, Чупићева 25

1. Наставник виолине
2 извршиоца

2. Наставник гитаре
2 извршиоца

3. Наставник хармонике
2 извршиоца

4. Наставник кларинета
2 извршиоца

5. Наставник клавира

6. Наставник соло певања
2 извршиоца

7. Наставник клавира
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка одсутног запосленог са 
неплаћеног одсуства, до 01.05.2021. 

године

8. Секретар школе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка одсутног запосленог са 

боловања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140. и 
142. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17), чланом 2. Правилника 
о степену и врсти образовања наставника у основној музич-
кој школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
18/13 и 2/17), чланом 4. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним и уметничким школама у подручју рада 
култура, уметност и јавно информисање („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16 и 2/17), чланом 2. 
Правилника о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16 – испр., 13/16 и 2/17); остали 
услови прописани чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања. Секретар мора да има образовање 
из области правних наука у складу са чланом 140. став 1. 
овог закона и дозволу за рад секретара ( лиценца за секре-
тара) или положен стручни испит за секретара, правосудни 
или стручни испит за запослене у органима државне управе 
или државни стручни испит. Кандидати подносе: одштам-
пан и попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; биографију; следеће доказе о испуњености услова: 1. 
доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипло-
ме и додатка дипломи); 2. уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија); 3. извод из матичне књиге 
рођених; 4. доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичних дисциплина, односно уверење да су у 
току студија положили испите из педагогије и психологије 
или доказ да су положили стручни испит, односно испит за 
лиценцу (у складу са чланом 142. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања); 5. уверење о неосуђиваности, 
прибављено од надлежног органа МУП-а; 6. доказ о знању 
српског језика - подноси кандидат који средње, више, или 
високо образовање није стекао на српском језику, издат од 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о поседовању 

Наука и образовање
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Наука и образовање

психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе 
лично на наведену адресу или шаљу поштом (препорученом 
пошиљком) на адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

37000 Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492-657

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: високо образовање, дипломирани економиста, на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, 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 висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; знање рада на 
рачунару, најмање пет година радног искуства.

Референт за обрачунске послове
УСЛОВИ: средње стручно образовање, економски техничар, 
знање рада на рачунару.

Наставник групе предмета подручја 
рада Геодезија и грађевинарство

УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме прописани су 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим 
стручним школама (“Сл. гл. РС - Пр. гласник“ бр. 16/15, 8/17, 
16/18, 4/19, 9/19), подручја рада Геодезија и грађевинство; 
дипломирани грађевински инжењер, одсек за путеве и 
железнице или смер саобраћајнице; дипломирани грађевин-
ски инжењер за путеве и железнице; дипломирани инжењер 
грађевинарства, саобраћајно конструкторски смер, опште-
грађевински смер или смер/усмерење путне саобраћајни-
це; мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене 
студије првог степена - основне академске студије у области 
грађевинског инжењерства.

ОСТАЛО: Потребна документација: одговарајућа дипло-
ма (оверена фотокопија) о стеченом образовању; поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење); поседовање 
држављанства Републике Србије (уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци); неосуђиваност правоснажном пре-
судом 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 родоск-
врнуће, за кривично дело примање или давање мита, за 
кривична дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену санкцију и 
да, за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (уверење Министрства унутрашњих посло-
ва о неосуђиваности); знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Пријаву слати на наведену адресу.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Чеховљева 1

тел. 037/492-658

1. Наставник економске групе 
предмета

2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да 
има одговарајуће високо образовање сходно члану 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије); на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, као и степен и врсту образовања 
по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 
1/92, 21/93 ,3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 
5/2011 ,8/2011, 9/2013 и 6/2014); 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способности за рад са децом и ученици-

ма; 3. да има држављанство Републике Србије; 4. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 5. да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Потребна документација: 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци), оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању и уверење Минис-
тарства унутрашњих послова о неосуђиваности (подаци из 
казнене евиденције надлежне полицијске управе, оригинал, 
не старије од 6 месеци) . Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрење.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

37242 Стопања
тел. 037/727-497

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18-др.закона, 10/19 и 
6/20), и то: 1) да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 39. Правилника о организацији и систематизацији 
послова ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Стопањи, број 761/19 
од 13.09.2019. године и то стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, 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 висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, економски 
смер; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 3) да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање 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 кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да је држављанин Републике Србије; 5) да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Правилником 
о организацији и ситематизацији послова ОШ “Јован Јова-
новић Змај” у Стопањи број 761/2019 од 13.09.2019. године, 
поред услова у погледу образовања, прописан је и додатни 
услов - знање рада на рачунару. Уз пријавни формулар који 
се попуњава на званичној интернет страници Министарства 
просвете и одштампан доставља школи, кандидат треба да 
приложи (у оригиналу или оверене копије): диплому о сте-
ченом образовању; уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење из 
казнене евиденције; краћу биографију. Доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставиће изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Проверу рада на 
рачунару извршиће комисија именована решењем директо-
ра. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима у Националну службу за запошљавање у Круше-
вцу. Пријаве достављати на горе наведену адресу лично или 
поштом. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОШ “ЈОВАН ПОПОВИЋ”
37000 Крушевац, Балканска 56

тел. 037/448-052, 448-050

1. Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за пријем у 

радни однос прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 
88/2017, 27/2018-други закони, 10/2019 и 6/2020). Услови у 
погледу врсте и степена образовања: одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл РС - Просветни гласник“, 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019) и члану 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 
27/2018-други закони, 10/2019 и 6/2020); професор разред-
не наставе, професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мас-
тер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор раз-
редне наставе и ликовне културе за основну школу.

2. Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 
88/2017, 27/2018-други закони, 10/2019 и 6/2020). Услови у 
погледу врсте и степена образовања: одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019) и члану 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-други закони, 10/2019 и 6/2020); професор разред-
не наставе, професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мас-
тер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор раз-
редне наставе и ликовне културе за основну школу.

3. Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане члановима 139, 140. и 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 
88/2017, 27/2018-други закони, 10/2019 и 6/2020). Услови у 
погледу врсте и степена образовања: одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019) и члану 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 
27/2018-други закони, 10/2019 и 6/2020); професор технич-
ког образовања, професор технике, професор технике и 
информатике, професор информатике и техничког образо-
вања, професор техничког образовања и машинства, профе-
сор технике и машинства, професор машинства, професор 
електротехнике, професор техничког образовања и тех-
ничког цртања, професор техничког образовања и физике, 
професор физике и основа технике, професор техничког 
образовања и хемије, дипломирани педагог за физику и 
општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу, професор физи-
ке и основа технике за основну школу, професор техничког 
образовања и васпитања, професор техничког васпитања и 
образовања, професор политехничког образовања и васпи-
тања, професор политехничког васпитања 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, профе-
сор основа технике и производње, - професор политехнике, 
професор технике и медијатекарства, професор техничког 
образовања и медијатекар, дипломирани физичар - про-
фесор физике и основа технике за основну школу - мастер, 
дипломирани професор физике и основа технике за основну 
школу - мастер, дипломирани професор технике и инфор-
матике - мастер, дипломирани професор технике - мастер, 
мастер професор технике и информатике, мастер профе-
сор 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 тех-
ничког и информатичког образовања). Наставу из предмета 
одређених у ставу 1. овог члана могу да изводе и лица која 
су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на 
том факултету савладала програм из тих предмета у трајању 
од осам семестара.

4. Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане члановима 139, 140. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”бр. 
88/2017, 27/2018-други закони, 10/2019 и 6/2020). Услови у 
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погледу врсте и степена образовања: одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019) и члану 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 
27/2018-други закони, 10/2019 и 6/2020); професор матема-
тике, дипломирани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику, дипломирани математи-
чар - информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, профе-
сор информатике - математике, дипломирани математичар 
- астроном, дипломирани математичар - примењена мате-
матика, дипломирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер професор мате-
матике, мастер професор математике и физике, мастер про-
фесор математике и информатике, мастер професор физике 
и математике, мастер професор информатике и математике, 
дипломирани професор математике-мастер, дипломирани 
математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - 
мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипло-
мирани математичар - професор математике, дипломирани 
математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи геометрије), 
професор хемије - математике, професор географије - мате-
матике, професор физике - математике, професор биоло-
гије - математике, професор математике - теоријско усме-
рење, професор математике - теоријски смер, дипломирани 
математичар и информатичар, дипломирани математичар 
- механичар, мастер професор предметне наставе. Лица 
која су стекла академско звање мастер, односно дипломи-
рани-мастер треба да имају завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области математике 
или примењене математике (са положеним испитом из пред-
мета геометрија или основи геометрије) или двопредметне 
наставе математике и физике односно математике и инфор-
матике; да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, 
у складу са чланом 142. став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да има 
образовање из члана 142. став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања, а кандидат који нема образовање 
из члана 142.став 1. обавезан је да стекне ово образовање у 
року од једне године, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.

5. Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане члановима 139. 140. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”бр. 
88/2017, 27/2018-други закони, 10/2019 и 6/2020). Услови у 
погледу врсте и степена образовања: одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019) и члану 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 
27/2018-други закони, 10/2019 и 6/2020). Услови у погле-
ду врсте и степена образовања: да има основно образо-
вање, према Правилнику о организацији и систематизацији 
послова ОШ “Јован Поповић” у Крушевцу, број 382/18 од 
19.3.2018. године и Правилником о измени и допуни Правил-
ника о организацији и систематизацији послова у ОШ “Јован 
Поповић” у Крушевцу, број 1348/19 од 04.9.2019. године.

6. Сервирка
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане члановима 139. 140. и 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 
88/2017, 27/2018-други закони, 10/2019 и 6/2020). Услови у 
погледу врсте и степена образовања: одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019) и члану 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр.88/2017, 
27/2018-други закони, 10/2019 и 6/2020); да има средње 
образовање - прехрамбене струке, према Правилнику о орга-
низацији и систематизацији послова ОШ “Јован Поповић” у 
Крушевцу, број 382/18 од 19.3.2018. године и Правилником 

о измени и допуни Правилника о организацији и система-
тизацији послова у ОШ “Јован Поповић” у Крушевцу, број 
1348/19 од 04.9.2019. године.

7. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане члановима 139. 140. и 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 
88/2017, 27/2018-други закони, 10/2019 и 6/2020). Услови у 
погледу врсте и степена образовања: одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019) и члану 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- други закони, 10/2019 и 6/2020); услови у погледу врсте и 
степена образовања:да има средње образовање, 4. степен 
- правне или економске струке, према Правилнику о орга-
низацији и систематизацији послова ОШ “Јован Поповић” у 
Крушевцу, број 382/18 од 19.3.2018. године и Правилником 
о измени и допуни Правилника о организацији и система-
тизацији послова у ОШ “Јован Поповић” у Крушевцу, број 
1348/19 од 04.9.2019. године.

ОСТАЛО: 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 изрече-
на 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да је држављанин Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик (доказ су у обавези да доставе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику) - доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика. Документација 
коју кандидат треба да приложи: попуњен пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (http:/www. 
mpn.gov.rs); уверење о држављанству, оригинал или овере-
ну фотокопију; уверење Министарства унутрашњих послова 
- надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван, 
оригинал или оверену фотокопију; потврда одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика (само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику); оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о завршеном високом образовању (за радна 
места под тачкама од 1. до 4.). Лица која су стекла академско 
звање мастер поред оверене мастер дипломе или уверења 
морају доставити оверену диплому о завршеним основним 
академске студијама; оригинал или оверену фотокопију све-
дочанства или уверења о завршеном основном образовању 
(за радно место чистачице под тачком 5), оригинал или ове-
рену фотокопију сведочанства о завршеном средњем обра-
зовању прехрамбене струке (за радно место сервирке под 
тачком 6); оригинал или оверену фотокопију сведочанства 
или уверења о завршеном средњем образовању 4. степена 
превне или економске струке (за радно место Референт за 
финансијско рачуноводствене послове под тачком 7); извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију (није 
обавезно); биографију/ CV (није обавезно). Доказ о испуње-
ности услова у погледу психичке, физичке и здравстве-
не способности кандидат који буде изабран доставља пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве достављати на 
наведену адресу лично или поштом.

ОШ „ПРВИ МАЈ“
Влајковци, 37220 Брус
тел/факс: 037/830-233

e-mail: majvlajkovci@yahoo.com

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 

Грашевцима
УСЛОВИ: пријем у радни однос се врши под условима пропи-
саним чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и условима прописаним Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају: оверену 

фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, уверење 
одржављанству Р.Србије, извод из књиге рођених, доказ да 
кандидат зна српски језик на којем се остварује васпитно-об-
разовни рад, докз да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; доказ о неосуђи-
ваности правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кан-
дидата није, у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање.

ОСТАЛО: Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе и утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни оглас у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси  ешење о избору канди-
дата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Пријавни формулар са документацијом слати на 
адресу школе, са назнаком “За конкурс” или лично у матич-
ној школи у Влајковцима, сваког радног дана од 7.00 часова 
до 14.00 часова. Пријавни фомулар са документацијом слати 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕГИЊА МИЛИЦА“

37243 Доњи Рибник
тел. 037/731-134

Чистачица 
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за зснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду 
(“Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аут.тумачење), кандидат 
мора да испуњава посебне услове прописане чл. 139. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/18-др.закона, 10/19 и 6/20), и то: да 
има основно образовање - основна школа; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин 
Републике Србије; да зна српски језик и језик (односи се на 
кандидате који образовање нису стекли на српском језику). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се може пре-
узети са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним и попуњеним пријавним формула-
ром достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: радну и личну биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију не старије од 6 месеци); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из 
члана 139. став 1 тачка 3. Закона о основама система обра-
зовања (оригинал или оверену фотокопију не старију од 
шест месеци) из МУП-а. Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, иза-
брани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду 
(лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве слати на горе наведену 
адресу са назнаком “За конкурс”.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
37000 Крушевац, Бранка Радичевића 12

тел. 037/438-347

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице које испуњава опште услове прописане чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије и 5) зна 
српски језик. Докази о испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 
5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тач. 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати за рад-
но место шефа рачуноводства потребно је да поседују висо-
ко образовање економске струке, и то на студијама у обиму 
од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно 
на основним студијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005, знање рада на рачунару, најмање 3 године радног 
искуства на финансијско-рачуноводственим пословима.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар доступан на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и кратку биографију, кандидат подноси 
следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старији од 6 месеци од дана објављивања кон-
курса); оригинал или оверену фотокопију уверења из каз-
нене евиденције из чл. 139 ст.1 тач. 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старији од 3 месеца 
од дана објављивања конкурса); доказ о знању српског јези-
ка, издат од одговарајуће установе, подноси кандидат који 
образовање није стекао на српском језику. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потреб-
ном документацијом се достављају на наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс - не отварати”.

ШОСО “ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17

тел. 037/446-700

1. Дефектолог наставник са 
одељењским старешинством у 

посебним условима
3 извршиоца

2. Наставник практичне и предметне 
наставе у посебним условима

у подручју рада Машинство и обрада 
метала

3. Наставник предметне наставе 
у посебним условима за енглески 

језик
2 извршиоца

4. Чистачица у посебним условима 
рада

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена везусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и кривич-
но дело насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће; за кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом; без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Посебни усло-
ви за радно место под редним бројем: 1. да кандидат има 

одговарајуће образовање за рад са ученицима са сметњама 
у развоју и то: високо образовање на студијама другог сте-
пена или на основним студијама у трајњу од најмање четири 
године по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, а у складу са чланом 140. Зао-
кона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС“ 88/17, 10/19, 6/20) и члана 3. Правилника и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној 
школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом 
(„Сл. гл. РС - Просветни гласник“ бр. 17/18). Посебни услови 
за радно место под редним бројем 2: да има одговарајуће 
образовање за рад са ученицима са сметњама у развоју и 
то: високо образовање на студијама другог степена или на 
основним студијама у трајњу од најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године а у складу са чланом 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, 88/17, 
10/19) и члана 5. Правилника и врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. 
гл. РС - Просветни сарадник“, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 
2/2012, 11/2016). Посебни услови за радно место под редним 
бројем 3: да има одговарајуће образовање за рад са учени-
цима са сметњама у развоју и то: високо образовање на сту-
дијама другог степена или на основним студијама у трајњу 
од најмање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, а у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС“ 88/17, 10/19) и члана 5. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Сл. гл. РС - Просветни гласник“ бр. 
17/18). Посебни услови за радно место под редним бројем 4: 
основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној инернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Попуњен и одштам-
пан формулар кандидати достављају са потребном дкумен-
тацијом о успуњавању услова из текста конкурса за радно 
места за које конкурише. Кандидати уз пријаву на конкурс 
достављају следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем образовању, оверену фотокопију 
уверења о стручној дефектолошкој оспособљености, у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у разову и инвалидитетом („Сл. гл. 
- РС Просветни гласник“ бр. 17/18) и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама за ученике лако мен-
тално ометене у развоју („Сл. гл. РС - Просветни гласник“ 
број 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012, 11/2016); оригинал или 
оверена фотокопија уверења о неосуђиваности (не старије 
од 3 месеца); оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о познавању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику, у оба-
вези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе, 
оверена фотокопија). Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати у поступку избора кандидата. Пријаве са потребном 
документацијом слати на наведену адресу.

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеним одељењима школе у 

Врбници, Гаревини и Трнавцима
3 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег обра-
зовања у складу са Правилником о степени и врсти обра-
зовању наставника и стручних сарадника у основној школи; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; извршена психолошка проце-
на способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства РС; знање српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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 је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Потпуном 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 одгова-
рајуће образовање стекли на тим језицима); доказ о неос-
уђиваности и непостојању дискриминаторног понашања. 
Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације о огла-
су могу се добити код секретара школе и преко наведеног 
телефона.

СРЕДЊА ШКОЛА У БРУСУ
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

тел. 037/3825-167

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: на конкурс могу да се пријаве лица која испуња-
вају услове прописане чланом 122, чланом 123 став 14. и 
15, чланом 139 и 140 став 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник РС” 
бр.88/2017,27/2018-други закон, 10/2019 и 6/2020) и Правил-
ником о ближим условима за избор директора установа обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”бр.108/2015): 1. 
да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 
став 1.тач. 1 и 2. и став 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018-други закон, 10/2019 и 6/2020): 1) на студијима 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије и то :(1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, 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 чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; лице из става 1 тач-
ка 1 подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (доказ се подноси пре закључења уговора о раду); 
3. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; 6. да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; 7. да 
је савладало обуку и да има положен испит за директора 
установе; 8. да има дозволу за рад (положен стручни испит 
- лиценца), за наставника, педагога или психолога. Уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претходно обаљало 
дужност директора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Кандидат је дужан да уз попуњен пријавни 
формулар који се преузима са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
на конкурс достави: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима - лекарско уверење не старије 
од шест месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења 
основног суда да против њега није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита и друга кривична дела против 
службене дужности, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом без обзира на изречену кривичну санкцију, са 
датумом издавања не старијим од од шест месеци; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења вишег суда да против 
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 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 
и друга кривична дела против службене дужности, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
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против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом без обзира на 
изречену кривичну санкцију, са датумом издавања не ста-
ријим од шест месеци; оригинал или оверену копију уверења 
привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, са датумом 
издавања не старијим од шест месеци; уверење из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139став 
1. тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања,са датумом издавања не старијим од дана објављи-
вања огласа; уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену копију не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију, са 
холограмом); доказ да зна српски језик (уколико је кандидат 
стекао одговарајуће високо образовање из члана 140 Зако-
на о основама сустема образовања и васпитања на српском 
језику, сматра се да је достављањем доказа о образовању, 
доставио и доказ да зна српски језик); доказ о најмање осам 
година рада у области образовања и васпитања - оригинал 
потврду; оверен препис или оверену фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
оверен препис или оверену фотокопију лиценце за дирек-
тора установе (ако је кандидат поседује); оверену фотоко-
пију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата, уколико је надзор вршен (извештај просветног 
саветник); уколико се на конкурс пријави лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања, оверену фотокопију; радну 
биографију са кратким прегледом кретања у служби, и пред-
логом програма рада директора. Документација без доказа 
о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а 
изабрани кандидат биће дужан да у законском року положи 
наведени испит у складу са чланом 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Неблаговремене пријаве 
неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа (суда, органа 
општинске - градске управе, јавног бележника). Рок за под-
ношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Министар врши избор директора у року од 30 дана 
од дана пријема документације који му је доставио школски 
одбор и доноси решење о његовом именовању. Пријаве са 
доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом 
слати у затвореној коверти препорученом поштом са назна-
ком „Пријава на конкурс за избор директора” на горенаведе-
ну адресу или донети лично на адресу код секретара школе.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6
тел. 016/243-244

Наставник предметне наставе - 
немачког језика

са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 кривична 
дела примање или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије; радна биографија - CV; 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених (на новом обрасцу); оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); уверење о неосуђиваности. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Сви докази прилажу се у оргиналу или овереној фотокопији. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се на 

психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакт телефоне или мејл 
адресе које су навели у својим пријавама. Разговор са канди-
датима ће обавити Конкурсна комисија у просторијама школе 
ОШ “Светозар Марковић” у Лесковцу, Лесковачког одреда 6, 
с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени 
на контакт телефон или мејл-адресе, које су навели у својим 
пријавама. Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве прија-
ве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у 
оригиналу или овереној фотокопији неће бити разматране 
од стране конкурсне комисије. Рок за подношење пријаве 
је осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе запошљавања “Послови”. Пријаве се 
подносе на адресу школе. Контакт телефон: 016/243-244. 
Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна коми-
сија коју ће директор именовати посебним решењем. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима.

ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15

тел. 016/212-218

Наставник физике
са 70% радног времена

Наставник хемије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из чла-
на 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020); да има одговарајуће образовање из чл. 
140. Закона о основама система образовања и васпитања 
које су стекли: а) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: 1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдицсиплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; кандидати треба да испуњавају услове 
у погледу степена и врсте образовања премаса Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС” 
- Просветни гласник“, број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018 и 7/2019); да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правоснажном 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс се достављају докази о 
испуњености услова: диплома о стеченом одговарајућем 
образовању, кандидат који има високо образовање стечено 
на студијама другог степена доставља диплому другог степе-
на и диплому основних академских студија; уверење о нео-
суђиваности (уверење из казнене евиденције МУП-а, не ста-
рије од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци) и извод из матичне књиге рођених (документа се 
достављају у оригиналу или у овереној фотокопији). Уколико 
кандидат није стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику, у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ да лице има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају школи у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна коми-

сија коју именује директор. Решење о избору кандидата по 
објављеном конкурсу у публикацији “Послови” донеће се у 
складу са чланом 154. Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидати који буду ушли у ужи избор, 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавнаја применом стандардизованих поступака. Сва 
додатна објашњења кандидати могу добити путем телефо-
на: 016/212-218. Пријаве са доказима о испуњењу услова 
слати на адресу: Гимназија Лесковац, Косте Стаменковића 
15, 16000 Лесковац.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
16000 Лесковац

Нишка 65
тел. 016/223-430

Наставник ветеринарске групе 
предмета

са 75% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24. став 
1. Закона о раду (“Сл. гласник РС, број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), кандидат мора да испуња-
ва и посебне услове из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017 и 
27/2018 - др. закони и 10/2019), и да има: 1) одговарајуће 
образовање из чл. 140. став 1. и 2. истог Закона: стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад ученицима; да 
лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 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 Републике 
Србије; да зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Поред наведених услова кандидат, у погле-
ду степена и врсте образовања, треба да испуњава и усло-
ве прописане Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Пољопривреда, произ-
водња и прерада хране (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, број 5/2015, 10/2016, 2/2017 и 13/2018).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: кратку биографију, диплому (уверење) 
о траженој врсти и степену стручне спреме, односно обра-
зовања, уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месе-
ци), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену копију, не старије од 6 месеци), доказ да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију). Доказ да лице има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњен пријавни формулар са траже-
ном документацијом достављају школи у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на адресу школе, са назнаком 
“За конкурс” или лично доставити управи школе. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна коми-
сија. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са ученицима. 
Решење о избору кандидата по објављеном конкурсу донеће 
се у складу са чланом 154. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Разговор са кандидатима обавиће се 
у просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и 
времену обављања разговора бити обавештени на бројеве 
контакт телефона које су навели у својим пријавама. Сва 
додатна објашњења кандидати могу добити путем телефо-
на: 016/223-430.

Наука и образовање
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Наука и образовање

ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 21

тел. 016/251-040

Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: основно образовање; 
држављанство Републике Србије; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: сведо-
чанство о завршеном основном образовању; уверење о 
неосуђиваности надлежне полицијске управе; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених - све у оригиналу или овереној фотокопији. 
Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима под-
носи се пре закључења уговора о раду. Психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима кандидата који 
испуњавају услове конкурса, а који су се благовремено и са 
потпуном документацијом пријавили на конкурс и који уђу 
у ужи избор, врши Национална служба за запошљавање у 
Лесковцу, применом стандардизованих поступака. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају школи у року за подно-
шење пријава. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“БОРА СТАНКОВИЋ”

16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-124

Наставник предметне наставе 
(физике)

са 60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 139, 
140. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/2020); да имају 
школску спрему прописану Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 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; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
Републике Србије; доказ о стеченом одговарајућем степе-
ну и врсти образовања (оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању); 
доказ о поседовању дозволе за рад наставника или стручног 
сарадника (лиценца). Пријава која не садржи доказ о поло-
женом испиту за дозволу за рад неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за лиценцу; доказ о неосуђиваности по 
основама из чл. 139. став 1. тачка 3) Закона (не старији од 
шест месеци); доказ о знању српског језика (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику); радну 
биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
надлежне здравстене установе не старије од шест месеци) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви наведени 
докази се достављају у оригиналу или у овереној фотоко-
пији. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Пријаве на конкурс заједно 

са потребном документацијом се могу поднети непосредно 
или преко поште на адресу школе, са назнаком “За конкурс”. 
Додатне информације о конкурсу кандидат може добити на 
телефон: 016/3427-124 од секретара школе.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ “11. ОКТОБАР” 

16000 Лесковац, Кајмакчаланска 24
тел. 016/242-175

Наставник практичне наставе 
у посебним условима - хемија 
и неметали (предмет/и из ове 

области)
са 70% радног времена

2 извршиоца

Помоћни наставник у посебним 
условима - текстилство и кожарство 

(предмет/и из ове области)
са 70% радног времена

Дефектолог - наставник у посебним 
условима - додатна образовна 

подршка
са 60% радног времена

Наставник предметне наставе у 
посебним условима - економија, 

право и администрација (предмет/и 
из ове области)

са 60% радног времена

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 70% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да: има стечено одговарајуће 
високо образовање из члана 140, а у вези са чланом 139. 
став 1. тачка 1) Закона о основама система образоваља и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18- др. закон и 
10/19) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 
2/17, 3/17 и 13/18) и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама за ученике лако ментално ометене у раз-
воју („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 1/95, 24/04, 
10/09, 2/12 и 11/16). Послове наставника практичне наста-
ве у посебним условима - Хемија и неметали (предмет/и из 
ове области) може да обавља лице дипломирани дефекто-
лог - олигофренолог, мастер дефектолог - олигофренолог 
и дипломирани технолог; послове помоћног наставника у 
посебним условима - Текстилство и кожарство (предмет/и 
из ове области) може да обавља лице текстилни техничар; 
послове дефектолога наставника у посебним условима може 
да обавља лице дипломирани дефектолог, мастер дефе-
ктолог - олигофренолог; послове наставника предметне 
наставе у посебним условима може да обавља лице дипло-
мирани дефектолог- олигофренолог, мастер дефектолог- 
олигофренолог и дипломирани правник; послове референта 
за финансијско- рачуноводствене послове може да обавља 
лице економски техничар. Наставници поред предвиђене 
стручне спреме морају поседовати уверење о стручној дефе-
ктолошкој оспособљености за рад са ученицима ометеним 
у развоју са факултета са специјалну едукацију и рехаби-
литацију и потврду о радном искуству најмање годину дана 
рада у школи у којој се образују и васпитавају ученици са 
сметњама у развоју; помоћни наставник треба да има потвр-
ду о радном искуству најмање годину дана рада у школи у 
којој се образују и васпитавају ученици са сметњама у раз-
воју, референт за финансијско-рачуноводствене послове 
треба да има потврду о радном искуству од најмање две 
године рада у установи образовања, на финансијско-адми-
нистративним пословима; као и да има: психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена 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 санкцију и за које није у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик на којем 
се остварује образовно васпитни рад. Кандидати попуњавају 

пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну 
документацију заједно са одштампаним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном одговарајућем високом образо-
вању; уверење о стручној дефектолошкој оспособљености 
за рад са ученицима ометеним у развоју или диплому дипло-
мираног дефектолога, потврду о рандом стажу у школи за 
ученике лако ментално ометене у развоју, оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лицен-
цу- дозволу за рад уколико кандидат има лиценцу; извод из 
матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију; 
уверење из суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покре-
нута оптужница или донето решење о одређивању притво-
ра - не старије од 6 месеци; уверење из казнене евиденције 
МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом за наве-
дена кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања - не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству - оригинал или оверена фотокопија; знање 
српског језика на коме се остварује образовно васпитни рад, 
уколико образовање није стечено на српском језику - доказ 
одговарајуће високошколске установе за издавање таквих 
докумената.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (налази се на сајту Минис-
тарства просвете) кандидат доставља и биографске податке, 
односно радну биографију (CV), тачну адресу пребивалишта 
и актуелни број фиксног или мобилног телефона, очитану 
личну карту. У поступку одлучивања о избору кандидата 
комисија врши ужи избор кандидата које упућује на претход-
ну проверу психофизичких способности за рад са ученици-
ма, коју врши надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Лекарско уверење као доказ 
доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уго-
вора о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве се подносе непосредно или 
путем поште на напред наведену адресу школе, са назна-
ком „Конкурс за пријем у радни однос”. Пријава се подноси 
за свако радно место посебно. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса примље-
на документација се не враћа кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
16230 Лебане, 19. август 3

тел./факс: 016/846-292

Помоћни радник - чистачица 

Наставник физике

Педагог школе
са 60% радног времена

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018, 10/19 и 6/20), кандидат тре-
ба да има одговарајуће образовање стечено на студијама 
другог степена академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области из одговарајућег 
предмета, односно групе предмета; одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/16, 11/16, 2/17 и 3/17). За радно место чистача, од стру-
чне спреме, потребна је диплома о завршеном основном 
образовању. Остала потребна документација је иста као и 
за наставнике. Кандидат треба да има: психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да је држављанин Републике Србије. Кандидат 
попуњава пријавни формулар скинут са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и уз 
одштампан, попуњен и потписан формулар који је обавезан 
доставља и своју пријаву по конкурсу. Уз пријаву достави-
ти: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци или оверену фотокопију; извод из матичне књи-
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ге рођених, оригинал или оверену фотокопију; уверење из 
основног суда и уверење из МУП -а. Доказ да лице има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма доказује се уверењем надлежног дома здравља - службе 
медицине рада пре закључивања уговора о раду - доставља 
изабрани кандидат. Предвиђена психолошка процена спо-
собности кандидата за рад са ученицима обавља се у складу 
са законом. 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 школа 
„Вук Караџић” Лебане, 19. августа 3, 16230 Лебане, или пре-
дати лично у секретаријату школе, са назнаком “За конкурс 
- конкурсној комисији школе”, радним данима од 08 до 13 
часова, телефон 016/846-292.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/215-771

Наставник математике
за рад у издвојеним одељењима у 

Лебану и Грделици

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу у Бојнику 

и седишту школе у Лесковцу
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17), кандидат треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене одредбама члана 
139. и 140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - I и II др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС” - Просветни гласник бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) и то: професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику, дипломирани математи-
чар - информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, профе-
сор информатике - математике, дипломирани математичар 
- астроном, дипломирани математичар - примењена мате-
матика, дипломирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер професор мате-
матике, мастер професор математике и физике, мастер про-
фесор математике и информатике, мастер професор физике 
и математике, мастер професор информатике и математике, 
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 програ-
мима из области математике или примењене математике 
(са положеним испитом из предмета геометрија или основи 
геометрије) или двопредметне наставе математике и физи-
ке, односно математике и информатике; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са Законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик, односно да је стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику или да је 
положило испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе; да има савладан програм обуке за 
оспособљавање директора, наставника, стручног сарадника 
и андрагошког асистента за рад са одраслима: Интегрални 
програм обуке за остваривање програма функционалног 
основног образовања одраслих - Модул 1. Основне андра-

гошке вештине и Модул 2. Обука наставника за остваривање 
наставног плана и програма ФООО - математика (изабрани 
кандидат који нема савладан програм обуке биће дужан да 
савлада програм у законском року). Потребна документа која 
кандидат треба да приложи уз пријаву: попуњен пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; пријава која треба да садржи биогра-
фију кандидата (између осталог и податке: презиме и име, 
име оца, име мајке, девојачко презиме мајке, јединствени 
матични број грађана, адресу становања, место рођења, 
девојачко презиме и контакт телефон); диплома о стеченом 
одговарајућем образовању, оригинал или оверена фотоко-
пија; уверење надлежног МУП-а којим кандидат доказује да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139. став 1. тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и да није утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотокопија, на старије 
од дана објављивања конкурса); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци, оригинал 
или оверена фотокопија); 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 се прилаже као доказ сматра 
се као доказ о знању српског језика). Кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, знање српског језика 
доказују потврдом одговарајуће високошколске установе да 
су положили испит из српског језика (оригинал или овере-
на фотокопија); извод из матичне књиге рођених на трајно 
важећем обрасцу, оригинал или оверена фотокопија; доказ 
о савладаном програму обуке за оспособљавање директора, 
наставника, стручног сарадника и андрагошког асистента за 
рад са одраслима: Интегрални програм обуке за оствари-
вање програма функционалног основног образовања одра-
слих - Модул 1. Основне андрагошке вештине и Модул 2. 
Обука наставника за остваривање наставног плана и програ-
ма ФООО - математика - оригинал или оверена фотокопија 
(пријава која не садржи наведени документ неће се смат-
рати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у 
законском року савлада програм обуке). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) за 
рад са децом и ученицима се доставља пре закључења уго-
вора о раду. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је осам дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Благовременом пријавом сматраће се пријава која је преда-
та у року утврђеном конкурсом, а потпуном пријавом сма-
траће се пријава која у прилогу садржи документа којима 
кандидат доказује да испуњава услове назначене у кон-
курсу. Фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање. Сви изрази, 
појмови, именице и глаголи који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити лично школи радним даном од 09.00 до 
13.00 часова или препорученом пошиљком на адресу школе, 
са назнаком “Конкурс за математику”. Пријаве са доставље-
ном документацијом се не враћају и задржавају се у архиви 
школе. Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени 
о избору кандидата, у складу са законом. Све информације 
о конкурсу могу се добити лично у школи или на телефон: 
016/215-771.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
“РАДЕ МЕТАЛАЦ” 

16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб
тел. 016/234-612

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 140 
став 1), члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 6/20) 
и Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Машинство и обрада метала (“Службени глас-
ник РС - Просветни гласник” број 3/2017 и 8/2017); да има 
одговарајуће високо образовање.

Наставник практичне наставе за 
део садржаја обуке вожње у блоку - 

инструктор
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 140 
став 1) члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20) и Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада саобраћаја (“Службени гласник РС - 
Просветни гласник”, број 8/2017 и 6/2018); да има одгова-
рајуће образовање.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20); да има 
основно образовање/први степен стручности.

ОСТАЛО: Кандидати треба и да: имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају српски језик. Кандидати уз пријавни фор-
мулар за конкурс, који се преузима на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја и краћу биографију, достављају школи потребну доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми као доказ да има одговарајуће образовање или уве-
рење о стеченом образовању (ако диплома није уручена) не 
старије од 6 месеци; кандидати који су високо образовање 
стекли након 10. септембра 2005. године подносе оверену 
фотокопију дипломе основних и мастер студија; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
као доказ да имају држављанство Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса); уверење 
из казнене евиденције МУП-а да нема осуде (не старије од 
6 месеци у односу на дан истека конкурса); доказ о знању 
српског језика, осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику или су положили испит из српског 
језика по програму одговарајуће школске установе. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија коју именује директор у складу са Законом. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос из члана 139. Закона у року од 8 дана од дана 
истетка рока за пријем пријава. Кандидати који буду испуња-
вали услове конкурса и изабрани у ужи избор упућују се на 
психолошку процену психофизичких способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање, у 
року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе из претходног става и доно-
си решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса, на горе 
наведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Достављена документа се 
неће вратити. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, путем телефона: 016/234-612.

ГИМНАЗИЈА 
“СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ”

16210 Власотинце, М. Михајловића бб
тел. 016/875-152, 877-091

Административни радник

Помоћни радник - чистачица
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; уверење о држављанству; знање 
српског језика. Докази о испуњености услова: кандидати 
подносе одштампан и попуњен пријавни формулар са зва-
ничне странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Уз пријавни формулар кандидати достављају 
школи следећу докуметацију: кратку биографију; оверену 
фотокопију дипломе; уверење о држављанству не старије 
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од 6 месеци (оригинал или оверену копију); извод из мати-
чне књиге рођених, са холограмом; оригинал или оверену 
копију, уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци 
(извод из казнене евиденције МУП-а).

ГИМНАЗИЈА 
“СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ”

16210 Власотинце, М. Михајловића бб
тел. 016/875-152, 877-091

Домар
УСЛОВИ: услови за рад на радном месту: одговарајуће обра-
зовање III и IV степен стручне спреме; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; уверење о држављанству; 
знање српског језика. Докази о испуњености услова: кан-
дидати подносе одштампан и попуњен пријавни формулар 
са званичне странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају школи следећу документацију: кратку биографију; 
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију); извод из 
матичне књиге рођених са холограмом; оригинал или овере-
ну копију; уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци 
(извод из казнене евиденције МУП-а); лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат приликом потписивања уговора о 
раду. Рок за подношење пријава са важећим, односно уред-
но овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. 
Конкурс спроводи комисија коју именује директор школе. 
Кандидати који буду изабрани у ужи ибор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима који врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Комисија након пријема резултата психолошке процене кан-
дидата, обавља разговор са кандидатима и доноси решење 
о избору кандидата за пријем у радни однос у року од осам 
дана објављеног разговора са канидатима. Пријаве заједно 
са одштампаним и попуњеним формуларом и са потребном 
документацијом слати на адресу школе: Гимназија “Стеван 
Јаковљевић”, 16210 Власотинце, Михајла Михајловића бб, са 
назнаком “Оглас за радно место домар”. Сва потребна оба-
вештења могу се добити код секретара школе на број тел. 
062/899-59-23.

ОШ “8. ОКТОБАР”
16210 Власотинце, Марка Орешковића 2

тел. 063/8735-400

Ложач парног котла
УСЛОВИ: За обављање послова радног места ложача пар-
ног котла радни однос се може засновати с лицем које има 
трећи или четврти степен стручне спреме - електротехничке 
или машинске струке и положен стручни испит за руковаоца 
парног котла; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело 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 да за њега није, у 
складу са законом,  утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије и зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком био-
графијом,  приложити:  оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела 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 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 (не старије од шест месеци); доказ о знању 
српског језика и језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад у школи (доказ доставља кандидат само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику); доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат,  пре закључења уговора о раду). 
У складу са чланом 154 и 155 кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
метацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
као и фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа, неће се разматрати.  Пријаве за конкурс 
доставити поштом на адресу: ОШ „8. октобар”, Власотинце, 
Марка Орешковића 2 или лично у просторијама ОШ ”Синиша 
Јанић” у Власотинцу, канцеларија бр. 31 (због реконструк-
ције школе) у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
са назнаком “За конкурс”. Информације о конкурсу могу се 
добити на тел. 063/8735-400.

ЛОЗНИЦА

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
15300 Лозница, Његошева 20

тел. 015/876-777

Чистачица
УСЛОВИ: услови за рад на радном месту у складу са чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. Закон и 6/2020): 1) да кандидати имају одгова-
рајуће образовање - основно образовање; 2) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност; 3) 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 пона-
шање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик (уколико образовање није стечено на српс-
ком језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високош-
колске установе надлежне за издавање таквих докумената 
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Кандидати уз пријавни формулар треба да 
доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављан-
ству Републике Србије не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена копија); доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело утврђено у члану 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. Закон и 6/2020); доказ о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад подно-
си кандидат који није стекао диплому на српском језику. 
Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан 
је да достави лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност. Рок за подношење пријаве: 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу 
Оливера Ћосић, контакт телефон: 015/876-777. Пријаве се 
могу донети лично или доставити путем поште на горена-
ведену адресу. 

Наставник предметне наставе - 
српски језик

УСЛОВИ: услови за рад на радном месту у складу са чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. Закон и 6/2020): 1) да кандидати имају одго-
варајуће образовање (у складу са чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
Закон и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 

2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(уколико образовање није стечено на српском језику, кан-
дидат доставља доказ одговарајуће високошколске установе 
надлежне за издавање таквих докумената о познавању јези-
ка на коме се изводи образовно-васпитни рад). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Кандидати уз пријавни формулар треба да доставе следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија); 
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело утврђено у члану 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
Закон и 6/2020); доказ о познавању језика на коме се изводи 
образовно васпитни рад подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику. Изабрани кандидат пре засни-
вања радног односа дужан је да достави лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Рок за подношење пријаве: 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 
Оливера Ћосић, контакт телефон 015/876-777. Пријаве се 
могу донети лично или доставити путем поште на горена-
ведену адресу.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ “
15300 Лозница, Филипа Кљајића 45

тел. 015/877-202 

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019, 6/2020) и има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и чл. 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС - Просветни”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 
11/2019). Члан 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања прописује услове за пријем у радни однос, однос-
но да у радни однос у установи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности 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.У складу са 
чланом 142 став 1 и 2 Закона, обавезно образовање лица из 
члана 140. овог закона је образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Образовање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и 
стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Послове наставника технике 
и технологије могу обављати лица која су стекла звање: про-
фесор техничког образовања; професор технике; професор 
технике и информатике; професор информатике и техничког 
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образовања; професор техничког образовања и машинства; 
професор технике и машинства; професор машинства; про-
фесор електротехнике; професор техничког образовања и 
техничког цртања; професор техничког образовања и физи-
ке; професор физике и основа технике; професор технич-
ког образовања и хемије; дипломирани педагог за физику 
и општетехничко образовање ОТО; дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу; професор физи-
ке и основа технике за основну школу; професор техничког 
образовања и васпитања; професор техничког васпитања и 
образовања; професор политехничког образовања и васпи-
тања; професор политехничког васпитања 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; профе-
сор основа технике и производње; професор политехнике; 
професор технике и медијатекарства; професор техничког 
образовања и медијатекар; дипломирани физичар - про-
фесор физике и основа технике за основну школу - мастер; 
дипломирани професор физике и основа технике за основну 
школу - мастер; дипломирани професор технике и инфор-
матике - мастер; дипломирани професор технике - мастер; 
мастер професор технике и информатике; мастер профе-
сор 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 тех-
ничког и информатичког образовања). Наставу из предмета 
одређених у ставу 1. ове одлуке могу да изводе и лица која 
су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на 
том факултету савладала програм из тих предмета у трајању 
од осам семестара.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се 
може наћи на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја а потребну докумен-
тацију, заједно са пријавним формуларом и кратком биогра-
фијом достављају школи, и то: уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопија не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (са холограмом или ове-
рена фотокопија); оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о стеченом образовању; оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за 
кандидате који поседују наведени доказ); лекарско уверење 
да лице има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима - доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду; извод из казнене еви-
денције МУП -а надлежне полицијске управе да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или 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 дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 
6 месеци); потврду одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика (само кандида-
ти који образовање нису стекли на српском језику). Пријаве 
са потребном документацијом доставити поштом или лично 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком 
„Конкурс - не отварај”, на адресу школе. Фотокопије које нису 
оверене од стране надлежне установе неће се узимати у раз-
матрање као и неблаговремене и непотпуне пријаве.

ОШ “БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ”
15314 Крупањ, Радничка 2

тел. 018/7581-718

Наставник разредне наставе
за рад у Красави

Наставник разредне наставе
за рад у Толисавцу

Наставник математике
за рад у Костајнику и Крупњу

Наставник математике
за рад у Красави и Крупњу

Наставник математике
за рад у Дворској и Крупњу

Наставник математике
за рад у Крупњу

Наставник физике
за рад у Костајнику, Красави, Дворској и 

Крупњу

Наставник техничког и 
информатичког образовања

за рад у Костајнику, Красави и Дворској

Наставник француског језика
за рад у Крупњу и Костајнику, са 66,67% 

радног времена

Наставник српског језика
за рад у Костајнику и Дворској

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 има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или 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 дискриминаторно 
понашање; да има држављанство РС; да зна језик на коме се 
оставрује васпитно-образовни рад (односи се на кандидате 
који образовање нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријемни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Уз пријемни формулар (са званичне интернет страни-
це), потребно је да кандидат достави школи: радну и личну 
биографију са адресом и контакт телефоном - CV; диплому 
одговарајућег степена и врсте стручне спреме (оригинал или 
оверену фотокопију); кандидат који има високо образовање 
стечено на студијама другог степена доставља оригинал 
ил оверену фотокопију дипломе другог степена и оверену 
копију дипломе основних академских студија; уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривич-
на дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (оригинал или оверена фото-
копија); уверење о држављанству (оригинал или  оверена 
фотокопија да није старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом 
(оригинал или оверена фотокопија да није старије од 6 месе-
ци); 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 високошколске установе за рад-
но место (оригинал или оверена фотокопија) - прилажу само 
кандидати за наставнике. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
- лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о 
раду.

Педагог
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 испуњава услове прописане Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник - Просветни глас-
ник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 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; да има 
држављанство РС; да зна језик на коме се оставрује васпит-
но-образовни рад (односи се на кандидате који образовање 
нису стекли на српском језику).
  
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријемни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријемни формулар (са званичне интернет странице), 
потребно је да достави школи: радну и личну биографију са 
адресом и контакт телефоном - CV; диплому одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме(оргинал или оверену фото-
копију); кандидат који има високо образовање стечено на 
студијама другог степена доставља оригинал или оверену 
фотокопију дипломе другог степена и оверену копију дипло-
ме основних академских студија; уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству (оригинал или  оверена фотокопија да није 
старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених издат 
на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или овере-
на 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 одго-
варајуће високошколске установе, односно доказ о поло-
женом испиту из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће висикошколске установе за радно место (ори-
гинал или оверена фотокопија) - прилажу само кандидати 
за наставнике. Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима - лекарско уве-
рење подноси се пре закључења уговора о раду.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 
послове - шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона 
о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017) у радни однос може да буде 
примљено лице које испуњава и услове прописане чланом 
139. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019): да кандидат има 
одговарајуће високо образовање у области економских нау-
ка на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним 
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири 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 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-
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ра 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 канди-
дате који образовање нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар (са званичне интернет странице), 
потребно је доставити школи: радну и личну биографију са 
адресом и контакт телефоном - CV; оригинал или фотокопију 
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме (ори-
гинал или оверена фотокопија); кандидат који има високо 
образовање стечено на студијама другог степена доставља 
оригинал или оверену фотокопију дипломе дипломе дру-
гог степена и оверену копију дипломе основних академских 
студија; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена копија да није старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија да није 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених издат 
на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија, да није старије од 6 месеци). Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима - лекарско уверење подноси се пре закључења 
уговора о раду.

Радник на одржавању чистоће

Радник на одржавању чистоће
са 60% радног времена, за рад у школи 

у Костајнику
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, треба да испуња-
ва и посебне услове из чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број 88/17, 27/18 
и 10/19); да има основно образовање/основну школу; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство РС; да зна српски језик (односи се на канди-
дате који образовање нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар (са званичне интернет странице), 
потребно је доставити школи: радну и личну биографију са 
адресом и контакт телефоном - CV; оригинал или оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал или оверена фотокопија да није ста-
рије од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија да није старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија да није ста-
рија од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима - лекарско 
уверење подноси се пре закључења уговора о раду.

Сервирка
у ђачкој кухињи

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из чл. 24 Закона о раду, треба да испуњава и 
посебне услове из чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС” број 88/17, 27/18 и 10/19); 
да има образовање из члана  28. Правилника о организацији 
и систематизацији послова у основној школи “Боривоје Ж. 
Милојевић” Крупањ - завршен II или III степен стручне спре-
ме куварске струке; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 

човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство РС; да зна српски језик (одно-
си се на кандидате који образовање нису стекли на српском 
језику).

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар (са званичне интернет странице), 
потребно је доставити школи: радну и личну биографију са 
адресом и контакт телефоном - CV; диплому о завршеном 
II или III степен стручне спреме куварске струке (оригинал 
или оверена фотофотокопија); уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал или оверена фотокопија да није ста-
рије од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија да није старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија да није ста-
рија од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, у, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима - лекарско 
уверење подноси се пре закључења уговора о раду.

Образац пријавног формулара кандидати 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. Пријаве 
са потребном документацијом доставити поштом или лично 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назна-
ком „Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време 
са називом радног места на које се кандидат пријављује - 
не отварај”, на адресу школе: Основна школа “Боривоје Ж. 
Милојевић” у Крупњу, Радничка 2. Фотокопије које нису ове-
рене од стране надлежне установе неће се узимати у разма-
трање као и неблаговремене и непотпуне пријаве. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија именована решењем дирек-
тора.

НИШ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Сарадник у звање виши лектор за 
ужу научну област Англистичка 

лингвистика (Савремени енглески 
језик 1 и Савремени 

енглески језик 2)

Сарадник у звање лектор за 
ужу научну област Англистичка 

лингвистика (Савремени енглески 
језик 3 и Увод у когнитивну 

лингвистику)

Сарадник у звање асистент за ужу 
научну област Филозофија (Историја 

античке филозофије 1 и Историја 
средњовековне филозофије 1)

Сарадник у звање асистент за ужу 
научну област Филозофија (Историја 

естетике 1 и Историја естетике 2)
УСЛОВИ: Услови за стицање звања и заснивање радног 
односа наставника и сарадника прописани су Законом о 
високом образовању, Правилником о поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Нишу, Статутом Филозофског факултета у Нишу и Правил-
ником о избору у звања сарадника Филозофског факултета 
у Нишу. Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања 
за избор сарадника. Кандидати за избор сарадника подно-
се пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском 
облику (Ворд верзија, имејл-адреса: pravna@filfak.ni.ac.rs). 
Образац за пријаву преузима се са веб-портала Факултета: 
http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-
izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове 
Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа доку-
мента: биографију, библиографију, радове, оверене фото-
копије диплома о завршеним нивоима студија, оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно 
са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или 
уверење о уписаним докторским академским студијама, уве-

рење надлежне полицијске управе да против њих није изре-
чена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. 
став 4. Закона о високом образовању. Конкурсни материјал 
може се доставити и у електронској форми. Неблаговреме-
но приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације 
неће бити разматране.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 
област Француска књижевност и 
култура (Француска књижевност 

просветитељства и Француска 
књижевност барока и класицизма)

УСЛОВИ: услови за стицање звања и заснивање радног одно-
са наставника и сарадника прописани су Законом о високом 
образовању, Правилником о поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, 
Статутом Филозофског факултета у Нишу и Правилником о 
избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања за избор 
наставника. Кандидати за избор наставника подносе пријаву 
на конкурс у штампаном облику и електронском облику 
(ворд верзија, мејл адреса: pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац 
за пријаву преузима се са веб-портала Факултета: http://
www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-
zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. 
Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биогра-
фију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома 
о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом научном степену доктора наука или уверење о 
докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду 
о најмање три године педагошког искуства у високошколској 
установи, уверење надлежне полицијске управе да против 
њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела 
из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, 
одштампан и потписан образац о испуњавању услова за 
избор у звање наставника који се налази на веб-порталу 
Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање 
обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на 
www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог 
потребно је да се јави Служби за опште и правне послове 
Филозофског факултета у Нишу (pravna@filfak.ni.ac.rs). Кон-
курсни материјал може се доставити и у електронској форми. 
Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне 
документације неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПРВИ МАЈ”
18211 Трупале, Железничка бб

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: наставу овог предмета може да изводи: професор 
разредне наставе, професор педагогије са претходно завр-
шеном педагошком академијом или учитељском школом, 
професор разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ – мастер и 
професор разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу. Рок за подношење пријава за радно место настав-
ника разредне наставе је 8 дана од дана објављивања. Уз 
пријаву кандидати су дужни да поднесу оригинал или овере-
ну фотокопију следеће документације: дипломе о стеченом 
образовању, уверења 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 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., уверења 
о држављанству, доказе о испуњености услова из чл. 140 и 
чл.142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 – др.закон, 
27/2018 (II)-други закон и 10/2019). Кандидати су у обавези 
да пријаву на конкурс изврше на пријавном формулару који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Пријавни формулар, 
заједно са потребном документацијом, кандидати подносе 
лично или поштом на адресу: Основна школа „Први мај” 
Трупале, Железничка бб, 18211 Трупале. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

Помоћни радник - чистачица
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УСЛОВИ: послове радног места чистачице може да обавља 
лице које има први степен стручне спреме, односно завр-
шену основну школу. Рок за подношење пријава за радно 
место чистачице је 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву 
кандидати су дужни да поднесу оригинал или оверену фото-
копију следеће документације: дипломе о стеченом обра-
зовању, уверења 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 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, уверења о 
држављанству. Кандидати су у обавези да пријаву на кон-
курс изврше на пријавном формулару који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Пријавни формулар, заједно са потреб-
ном документацијом, кандидати подносе лично или поштом 
на адресу: Основна школа „Први мај” Трупале, Железнич-
ка бб, 18211 Трупале. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

ОШ “СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА”
18000 Ниш, Шабачка 20

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабран канди-
дат који испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018,10/19,6/20-
др. Закон) и то: да има стечено одговарајуће високо образо-
вање за наставника основне школе, за педагога и психолога: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука (лице под овом подтачком такође мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета); 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита и 
друга кривична дела против службене дужности, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику) 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручних сарадника; да има 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има обуку и положен испит за директора установе 
(изабрани кандидат који нема положен испут за директора 
дужан је да га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност); кандидат који је претходно обављао 
дужност директора установе дужан је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Уз пријаву на конкурс учесник конкурса подно-
си: доказ о стеченом одговарајућем образовању, у складу са 
одредбом члана 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања; доказ о поседовању лиценце за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; доказ о положеном 
испиту за директора установе (уколико кандидат има); доказ 
о радном стажу у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом (лекарско уверење које доставља само изабрани кан-
дидат, пре закључивања уговора о раду); уверење да канди-
дат није правоснажно осуђиван, у складу са одредбом члана 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања; уверење да кандидат није правоснажно осуђи-
ван за привредни преступ у вршењу раније дужности; уве-

рење надлежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређивању 
притвор уверење о држављанству Републике Србије; доказ 
да зна српски језик (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику) на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; извод из матичне књиге рођених; 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу 
који је претходно обављао дужност директора школе; био-
графију са кратким прегледом кретања у служби. Пријава на 
конкурс (формулар са сајта Министарства просвете) за избор 
директора, заједно са потребном документацијом, доставља 
се школи поштом на адресу: ОШ „Сретен Младеновић Мика“, 
Шабачка 20, 18000 Ниш, са назнаком: “Пријава на конкурс 
за директора школе” или лично у канцеларији секретара 
школе сваког радног дана у временском периоду од 08.00 
до 13.00 часова. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 
дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Благовременом пријавом на конкурс сматра се 
пријава која је непосредно предата школи пре истека рока 
утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата 
пошти као препоручена пошиљка. Ако последњи дан рока 
пада у недељу или на дан државног празника, или у неки 
други дан кад школа не ради, рок истиче истеком првог 
наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи све доказе о испуњености услова наведених у 
тексту конкурса за избор директора. Одлука о избору кан-
дидата биће донета у року прописаним чланом 123. Закона 
о основама система образовања и васпитања. Докази се дос-
тављају у оригиналу или у форми оверене копије, не старије 
од 6 месеци од дана објављивања конкурса (сем лекарског 
уверења које доставља само изабрани кандидат, пре закљу-
чивања уговора о раду). Фотокопије које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у разматрање.

ОШ “СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА”
18000 Ниш, Шабачка 20

Наставник предметне наставе - 
математике

на одређено време до повратка одсутног 
радника, са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос: 1) да кандидат има 
одговарајуће образовање, А) 1 - да има одговарајуће обра-
зовање (високо образовање на студијама другог степена 
из научне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета или високо образовање на основним студијама у 
трајању од четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.9.2005. год. Б) Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи - за наставника може бити изабрано лице 
које је: професор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску математику и при-
мене, дипломирани математичар за рачунарство и информа-
тику, 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, мастер 
математичар, мастер професор математике, мастер профе-
сор математике и физике, мастер професор математике и 
информатике, мастер професор физике и математике, мас-
тер професор информатике и математике, дипломирани 
професорматематике - мастер, дипломирани математичар 
- мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије), професор хемије 
- математике, професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор физике - математике про-
фесор географије - математике, професор физике - матема-
тике, професор биологије-математике, професор матема-
тике-теоријско усмерење, професор математике-теоријски 
смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани 
мастер треба да имају завршене основне академске студије 
на студијским програмима из области математике или при-
мењебе математике (са положеним испитом из предмета гео-
метрије или основи геометрије) или двопредмерн е наставе 
математике и физике односно математике и информатике; 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 

законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик. Уз 
пријаву (формулар са сајта Министарства просвете) канди-
дат подноси кратку биографију и доказе о испуњености усло-
ва из тачака 1, 3, 4 и 5 (оригинал или оверене фотокопије), 
доказ из тачке 2 подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријаве: 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве са доказима слати на адресу 
школе: ОШ „Сретен Младеновић Мика“ Ниш, Шабачка 20, 
18000 Ниш или предати секретару школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18210 Житковац

Професор разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
у разредној настави може да изводи лице које је стекло висо-
ко образовање за разредну наставу - члан 2. став 1. Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19), професор разредне наставе, професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом; професор разредне наставе и енглес-
ког језика за основну школу; мастер учитељ; дипл.учитељ 
– мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу. Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане законом за заснивање радног односа и посебне 
услове предвиђене чланом 139. и чланом 140. и 142. Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.закон, 10/19 и 6/20), као и из 
члана 142. став 1. истог закона: обавезно образовање лица 
из члана 140. овог закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких 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), доказ - уверење надлежне установе. 
Образовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач и 
стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Диплому о стручној спреми 
стеченој: 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, односне 
групе предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; формулар је доступан у делу 
„Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверен 
препис /фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина (доставља у року од једне а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу) и то: потврда високошколске уста-
нове о броју бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу 
или доказ о положеним испитима из педагогије и психоло-
гије; уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију; 
изод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотоко-
пију; доказ о познавању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 иречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; лекарско уверење ( уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима) 
- доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења не 
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могу бити старија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 15 
(петнаест) дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и 
неблаговремена документација неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс слати на адресу: ОШ „Вук Караџић“, 18210 Жит-
ковац. Контакт телефон: 018/887-055

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: Послове стручног сарадника психолога може да 
обавља лице које је стекло високо образовање-школски пси-
холог - члан 6. став 1. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласникРС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) професор психоло-
гије, дипломирани психолог-општи смер или смер школ-
ске психологије, дипломирани школски психолог-педагог, 
дипломирани школско-клинички психолог, дипломирани 
психолог, мастер психолог, дипломирани психолог-мастер. 
Кандидат треба да испуњава опште услове прописане зако-
ном за заснивање радног односа и посебне услове предвиђе-
не чланом 139. и чл. 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), као 
и из члана 142. став 1. истог закона: обавезно образовање 
лица из члана 140. овог закона је образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској 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, доказ - уверење надлежне установе). 
Образовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач и 
стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу; диплому о стручној спреми 
стеченој – 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односне 
групе предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Формулар је доступан у делу 
„Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверен 
препис /фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина (доставља у року од једне а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу) и то: потврда високошколске уста-
нове о броју бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу 
или доказ о положеним испитима из педагогије и психоло-
гије; уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију; 
изод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотоко-
пију; доказ о познавању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 иречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима) 
- доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења не 
могу бити старија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и 
неблаговремена документација неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс слати на адресу: ОШ „Вук Караџић“, 18210 Жит-
ковац, контакт телефон: 018/887-055.

Референт за финансијско-
административне послове

УСЛОВИ: завршена средња школа. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја. Формулар је доступан у делу 
„Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверен 
препис /фотокопију/дипломе о завршеном средњем образо-
вању; уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију; 
извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотоко-
пију; доказ о познавању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 дискриминаторно 
понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима) 
- доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења не 
могу бити старија од 6 месеци. Непотпуна и неблаговремена 
документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс сла-
ти на адресу: ОШ „Вук Караџић“, 18210 Житковац, контакт 
телефони: 018/846-454, 018/887-055.

Професор математике
УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
у предметној настави може да изводи лице које је стекло 
високо образовање за предмет математика - члан 3. став 
1. Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласникРС - Про-
светни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19): професор математике; дипломирани 
математичар; дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примне; дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику; дипломирани математичар-информа-
тичар; професор математике и рачунарства; дипломирани 
математичар за математику економије; професор инфор-
маике-математике; дипломирани математичар астроном; 
дипломирани математичар-примењена математика; дипло-
мирани математичар-математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије); дипломирани информати-
чар; мастер математичар; мастер професор математике; 
мастер професор математике и физике; мастер професор 
математике и информатике; мастер професор физике и 
математике; дипломирани професор математике-мастер; 
дипломирани математичар-мастер; дипломиран инжењер 
математике-мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије); дипломирани математичар-професор математике; 
дипломирани математичар-теоријска математике; дипломи-
рани инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије); професор хемије-математике; професор гео-
графије-математике; професор физике математике; профе-
сор биологије-математике; професор математике-теоријско 
усмерење; професор математике-теоријски смер; дипломи-
рани математичар и информатичар; дипломирани математи-
чар-механичар. Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане законом за заснивање радног односа и посебне 
услове предвиђене чланом 139. и чланом 140. и 142. Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/17), као и из члана 142. став 1. истог зако-
на: 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, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова, доказ - уве-
рење надлежне установе. Образовање из става 1. овог чла-
на, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 
диплому о стручној спреми стеченој - 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односне групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошког наука или интердис-
циплинарне, 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 чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, настав-
ник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим обра-
зовањем. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
Попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Фор-

мулар 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; доказ о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина, (доставља у 
року од једне а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу) и то: потвр-
да високошколске установе о броју бодова; доказ о положе-
ном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије; уверење о држављанству, оверен 
препис/фотокопију; извод из матичне књиге рођених, ове-
рен препис/фотокопију; доказ о познавању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђива-
ности 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 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на иречену кривич-
ну 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 могу бити старија од 6 месеци. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуна и неблаговремена документација неће 
се разматрати. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Вук 
Караџић“, 18210 Житковац, контакт телефон: 018/887-055.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, 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 неосуђива-
ности 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 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну 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 могу бити старија од 6 месеци. Непотпуна 
и неблаговремена документација неће се разматрати. Прија-
ве на конкурс слати на адресу: ОШ „Вук Караџић“, 18210 
Житковац. Контакт телефони: 018/846-454, 018/887-055.

ОШ “ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ”
18360 Сврљиг, Радетова 25

Наставник енглеског језика
за рад у издвојеним одељењима школе

УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос може да се 
пријави кандидат под условима прописаним Законом о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 и 10/19): да има стечено одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 и 10/19), 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог чла-
на мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и то: 
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професор, односно дипломирани филолог за енглески језик 
и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и 
књижевности, мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет/профил енглески језик), мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик), дипломирани филолог англиста - 
мастер, мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм Језик, књижевност и култура); мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду); да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (прибавља установа по службеној дужности); да је 
држављанин Републике Србије; да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан и читко 
попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министар-
ства просвете) доставити: радну биографију; диплому о сте-
ченом образовању или уверење о дипломирању, у оригина-
лу или овереној фотокопији са исправом којом се доказује да 
је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испи-
тима из педагогије и психологије или доказ да је кандидат 
положио стручни испит - испит за лиценцу, у оригиналу или 
овереној фотокопији; извод из матичне књиге рођених са 
холограмом, у оригиналу или овереној фотокопији; уверење 
о држављанству, у оригиналу или овереној фотокопији; ори-
гинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 
6 месеци); доказ о познавању српског језика (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом 
(лекарско уверење). Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити оба-
вештени путем имејла или бројева телефона које су наве-
ли у својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са ученицима и обавља разговор са 
кандидатима са листе. Разговор са кандидатима ће се оба-
вити у просторијама секретара у ОШ „Добрила Стамболић” 
у Сврљигу, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити 
обавештени. Комисија доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве 
слати на адресу: ОШ “Добрила Стамболић” Сврљиг, Радето-
ва 25, 18360 Сврљиг или непосредно у школи, радним дани-
ма од 7 до 14 часова. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара: 018/821-002.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ 
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб

тел. 020/385-710, 020/385-709

Наставник српско/босанског језика
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: предвиђени чл. 139, 140, 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, број 11/2012, 5/2013, 2/2016, 0/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). У радни однос могу бити 
примљена лица која испуњавају одређене услове: поседу-
ју одговарајуће образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 

предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степе-
на из области педагошких наука иии интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области иии области педагошких наука, при 
чему мора да има завршене студије првог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; (2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005.године. Кандидат мора 
да има: 1. одговарајуће образовање; 2. психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци; одузимање малолетног лица, запуштење и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће; за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривично 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. зна 
српски језик и језик (босански) на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тачке 1), 3)-5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а докази из става 1 тачка 2 овога члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Обавезно обра-
зовање лица из члана 140 овога закона је и образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих је по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а потрбну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи са потребном документацијом. 
Проверу психофизичке способности за рад са децом и уче-
ницима врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу: ОШ „Вук 
Караџић“, Нови Пазар, Генерала Живковића бб.

СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”
36320 Тутин, Ибарска бб

тел. 020/811-404

Правник на радном месту секретар 
школе

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/2017 и 95/18), треба да испуњава и посебне услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно да: 2.1) има одговарајуће образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, које је стекао: а) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доста-
ве: попуњен пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о траженој врсти и степену стручне 
спреме; оригинал уверење о неосуђиваности, у складу са 
чланом 139.став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, које према подацима из казнене еви-

денције издаје полицијска управа - уверење не сме бити 
старије од дана објављивања конкурса; оригинал уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених који није старији од 6 месеци. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Напомена: све фотокопије које се подносе уз пријаву 
на конкурс морају бити оверене од стране јавног бележника 
- нотара. Рок за подношење пријаве са важећим, односно 
уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 10 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће 
бити разматране. Пријаве за конкурс са документацијом 
доставити лично или путем поште на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс”. За све додатне информације може-
те се обратити секретару школе на телефон 020/811-404.

ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

тел. 020/5100-710

Наставник математике

Наставник босанског језика

Наставник српског језика

Наставник биологије

Наставник ликовне културе
са 90% радног времена

Радник на пословима спремачице
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија именована од стране дирек-
тора школе. Кандидати за радно место наставника треба да 
испуњавају услове из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: а) има одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена - мастер академ-
ске 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 научне, 
односностручне области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, сходно Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији; б) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; в) има 
држављанство Републике Србије; г) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; д) није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 дискриминатор-
но понашање. Кандидати за радно место спремачице тре-
ба да испуњавају услове из члана 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: а) да има завршену 
основну школу - I степен; б) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад; в) има држављанство Републике 
Србије; г) зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; д) није осуђивано правоснажном пре-
судом 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 родоскрв-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полсне 
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. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да доставе следећа документа: 1. oверен преписи/фотоко-
пије диплома о стеченом образовању основних и мастер 
студија за наставнике; 2. оверени преписи/фотокопије све-

Наука и образовање
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дочанства о завршеној основној школи и уверење о положе-
ном завшном испиту у основном образовању - за спремачи-
цу; 3. уверење о држављанству; 4. извод из матичне књиге 
рођених; 5. доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 6. доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања. Докази о испуњености услова из тачака 1, 2, 3, 4 и 5 
достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из 
тачке б) - лекарско уверење, прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве треба послати на адресу: Гимназија, 
Вука Караџића 7, 36300 Нови Пазар. Информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе или на број телефона: 
020/5100-710. 

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”

21000 Нови Сад, Максима Горког 54
тел. 021/6612-957, факс: 021/6623-443

Наставник предметне наставе 
математике
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019): 1) 
одговарајуће високо образовање из члана 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; 2) психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом,утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског језика.

Наставник предметне наставе 
информатике и рачунарства

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019): 1) 
одговарајуће високо образовање из члана 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; 2) психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом,утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског језика.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019): 1) 
одговарајуће високо образовање из члана 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; 2) психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом,утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског језика.

Наставник у продуженом боравку
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019): 1) 
одговарајуће високо образовање из члана 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
знање српског језика.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019): 1) да 
има одговарајуће високо образовање на основним академ-
ским студијима у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописиу који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године - економски смер; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиља 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 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављан-
ство Републике Србије; 5) знање српског језика.

Мајстор одржавања
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/19): 1) да 
има одговарајуће средње образовање, и то: трећи или чет-
врти степен стручне спреме - електро, столарске или водо-
инсталатерске струке; 2) психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за кан-
дидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) знање 
српског језика.

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/19): 1) да 
има основно образовање; 2) психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) знање 
српског језика.

ОСТАЛО: Документа која се достављају: пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, препис или оверену 

фотокопију дипломе о стеченом образовању; траженог сте-
пена и врсте образовања, односно уверења - ако диплома 
није издата, доказ о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија, извод 
из матичне књиге рођених са холограмом; оригинал или 
оверена фотокопија, оверена фотокопија доказа о знању 
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику); доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања - које издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни 
однос и уђу у ужи избор биће упућени на претходну пси-
холошку процену за рад са децом и ученицима у НСЗ. Рок 
за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве се достављају на адресу: ОШ “Ђорђе 
Натошевић” Нови Сад, Максима Горког 54, са назнаком “За 
конкурс”. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе на телефон бр. 021/6612-957, лок 3.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЂУРА ДАНИЧИЋ”

21000 Нови Сад, Душана Васиљева 19
тел. 021/452-962

Спремачица
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за пријем у радни 
однос, у складу са чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/2017, 27/2018, 10/2019) и чланом 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлу-
ка УС,113/17 и 95/18), да има стечено основно образовање 
(први степен стручне спреме); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван 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 примања мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве се достављају лично или поштом на 
адресу: Душана Васиљева 19, Нови Сад. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да доставе: сведочанство о заврше-
ном основном образовању (оригинал или оверена копија); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); доказ из казнене евиденције МУП-а 
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 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или оверена копија, 
не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија), доказ о знању српског језика, 
осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику или су положили испит из српског језика по про-
граму одговарајуће школске установе. Лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Психолошку процену способности кадидата 
за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступака. У 
складу са чланом 154. став 2. Закона о систему образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018) канди-
дати попуњавају пријавни формулар који је доступан на зва-
ничној интернет страни Министарства просвете. Потребну 
документацију доставити лично (радно време секретара од 
08 до 14 часова) или поштом на адресу: Душана Васиљева 
19, 21000 Нови Сад. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

21460 Врбас, Палих бораца 34
тел/факс: 021/707-170

e-mail: osppnjegos@mts.rs

Наставник технике и технологије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: одговарајуће обра-
зовање, и то одговарајуће високо образовање сходно члану 
140. Закона о основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи члан 3. 
став 1. тачка 13 (“Службени гласник РС”, број 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије) или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик - образовно-васпитни рад се остварује на српс-
ком језику. Докази о испуњености услова који се достављају 
уз пријавни формулар: оригинал или оверена копија дипло-
ме о одговарајућем образовању; уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци). Доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад дос-
тавља само онај кандидат који одговарајуће високо образо-
вање није стекао на српском језику. Услов под бројем 2 - да 
запослени поседује психичку способност за рад, проверава 
се тако што се кандидати који буду изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Доказ који се односи на физичку и здрав-
ствену способност кандидата доставља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије (htp://www.mpn.gov.
rs) и документацију, кандидати достављају и кратку биогра-
фију са контакт подацима (адреса, телефон). Документацију 
заједно са одштампаним и попуњеним пријавним форму-
ларом кандидати достављају школи најкасније у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријавни формулар 
и потребну документацију треба послати на адресу школе: 
Основна школа “Петар Петровић Његош”, Палих бораца 34, 
21460 Врбас или предати лично у просторије школе, радним 
даном од 8.00 до 13 часова, у затвореној коверти са назна-
ком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве, као и пријаве са неовереном документацијом у прилогу, 
неће се разматрати.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
21239 Ђурђево, Краља Петра I 59

Наставник биологије
на одређено време

УСЛОВИ: у радни однос на радном месту наставника биоло-
гије, може бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег високог образовања за 
наставника биологије, у складу са чланом 3. став 1. тачка 
10. Правилника о степену образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Службени гласник РС”, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 9/19); 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 

Републике Србије; знање српског језика; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 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; непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђе-
ног у складу са законом. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен 
формулар за пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
или извода из матичне књиге рођених (не старије од шест 
месеци); оригинал или оверену фотокопију потврде о поло-
женом испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (доставља само кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на српском језику); ори-
гинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (не старије од шест 
месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења Минис-
тарства унутрашњих послова да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 (три) месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију (не старије од шест месе-
ци). Пријаве треба послати на адресу: Основна школа “Јован 
Јовановић Змај”, Краља Петра I 59, 21239 Ђурђево. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
или позивом на број телефона: 021/2939-033.

ОШ “МАРИЈА ТРАНДАФИЛ”
21203 Ветерник, Паунова 14

тел/факс: 021/820-940
e-mail: osmarijatrandafil@gmail.com

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019): 1) 
одговарајуће високо образовање из члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега 
није, у складу са законом,утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског 
језика.

Наставник у продуженом боравку
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019): 1) 
одговарајуће високо образовање из члана 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-

но понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) знање 
српског језика.

Наставник предметне наставе - 
математика

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019): 1) 
одговарајуће високо образовање из члана 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да 
за њега није, у складу са законом,утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) знање 
српског језика.

Наставник предметне наставе - 
српски језик

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019): 1) 
одговарајуће високо образовање из члана 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) знање 
српског језика.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019): 1) да 
има одговарајуће високо образовање на основним академ-
ским студијима у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописиу који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године - економски смер; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиља 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и да за лице није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) знање српског језика.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019): 1) 
да има основно образовање; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиља 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 
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групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за лице није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) знање српског језика.

ОСТАЛО: Документа која се достављају: пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, одштампан и попуњен; препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
траженог степена и врсте образовања, односно уверења - 
ако диплома није издата, доказ о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверена фото-
копија, извод из матичне књиге рођених са холограмом; ори-
гинал или оверена фотокопија, оверена фотокопија доказа о 
знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); доказ о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног понашања - које 
издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месе-
ци). Уз наведену документацију кандидат треба да приложи 
и пријаву на конкурс која треба да садржи: име и презиме, 
адресу пребивалишта или боравишта, контакт телефон 
кандидата, радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и уђу у ужи избор 
биће упућени на претходну психолошку процену за рад са 
децом и ученицима у НСЗ. Рок за пријављивање кандидата 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се дос-
тављају на адресу: ОШ “Марија Трандафил” Ветерник, Пау-
нова 14, са назнаком “За конкурс”. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату школе на телефон: 021/820-940.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

21241 Каћ, Краља Петра I 9
тел. 021/6213-015

Наставник хемије

Наставник физике

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018- др. закон и 
10/2019), као и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 
13/2018 и 11/2019). За радно место чистачице је потребно да 
поседује основно образовање. Члан 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања прописује услове за пријем 
у радни однос, односно да у радни однос у установи може 
бити примљено лице под условима прописаним законом и 
то: ако има одговарајуће образовање; има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из гру-
пе против кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; знање српског језика (језик на којем се остварује 
образовно- васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и уз одштампани формулар уста-
нови доставља: потписану биографију; оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о неосуђиваности из МУП - а; оригинал или оверену фото-
копију уверења да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, нити покренута истрага из суда; доказ о 
знању српског језика, односно језика на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику). У поступку одлучивања о избору 
наставника комисија врши избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку проверу способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Лекар-
ско уверење као доказ доставља изабрани кандидат пре 

закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњењу 
услова подносе се на адресу: Основна школа “Ђура Јакшић” 
Краља Петра I 9, 21241 Каћ, са назнаком “Конкурс за пријем 
у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе, на телефон: 
021/6213-015.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2427

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Примењене 

рачунарске науке и информатика
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 кандидат претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно да 
има најмање три године педагошког искуства на високош-
колској установи, као и услови прописани чланом 74. Закона 
о високом образовању, чланом 143. Статута Универзитета у 
Новом Саду и чланом 14. Правилника о ближим минимал-
ним условима за избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду.

Наставник за ужу научну област 
Метрологија, квалитет, еколошко-

инжењерски аспекти, алати и 
прибори

заснивање радног односа 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 или 
инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, 
да је кандидат претходне степене студија завршио са про-
сечном оценом најмање осам (8), односно да има најмање 
три године педагошког искуства на високошколској устано-
ви, као и услови прописани чланом 74. Закона о високом 
образовању, чланом 143. Статута Универзитета у Новом 
Саду и чланом 14. Правилника о ближим минималним усло-
вима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

Наставник за ужу научну област 
Производни и услужни системи, 

организација и менаџмент
заснивање радног односа 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 индустријско инжењерство и 
инжењерски менаџмент, да је кандидат претходне степене 
студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), 
односно да има најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, као и услови прописани чланом 
74. Закона о високом образовању, чланом 143. Статута Уни-
верзитета у Новом Саду и чланом 14. Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника на Универзитету 
у Новом Саду.

Наставник за ужу научну област 
Теоријска и примењена физика
заснивање радног односа 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 примењена физика или физичке 
науке, да је кандидат претходне степене студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8), односно да има нај-
мање три године педагошког искуства на високошколској 
установи, као и услови прописани чланом 74. Закона о висо-
ком образовању, чланом 143. Статута Универзитета у Новом 
Саду и чланом 14. Правилника о ближим минималним усло-
вима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

Наставник за ужу научну област 
Архитектонско/урбанистичко 

планирање, пројектовање и теорија
и заснивање радног односа 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 кандидат 
претходне степене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74. Закона о високом образовању, чланом 
143. Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14. Пра-
вилника о ближим минималним условима за избор наставни-
ка на Универзитету у Новом Саду.

Наставник за ужу научну област 
Телекомуникације и обрада сигнала

заснивање радног односа у звању 
ванредног професора на одређено 

време од 5 година или редовног 
професора на неодређено време, са 

50% радног времена
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области електротехничко и рачунарско 
инжењерство, да је кандидат претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно да 
има најмање три године педагошког искуства на високош-
колској установи, као и услови прописани чланом 74. Закона 
о високом образовању, чланом 143. Статута Универзитета у 
Новом Саду и чланом 14. Правилника о ближим минимал-
ним условима за избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Грађевински материјали, 
процена стања и санација 

конструкција
заснивање радног односа на одређено 

време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен науч-
ни степен доктора наука, односно одбрањена докторска 
дисертација из области грађевинско инжењерство, да је 
претходне степене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74. Закона о високом образовању, чланом 
143. Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14. Пра-
вилника о ближим минималним условима за избор наставни-
ка на Универзитету у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Инжењерство заштите 
животне средине

заснивање радног односа на одређено 
време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен науч-
ни степен доктора наука, односно одбрањена докторска 
дисертација из области инжењерство заштите животне сре-
дине и заштите на раду или машинско инжењерство, да је 
кандидат претходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској установи, као и 
услови прописани чланом 74. Закона о високом образовању, 
чланом 143. Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 
14 Правилника о ближим минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Рачунарска техника и 
рачунарске комуникације

заснивање радног односа на одређено 
време од 5 година, са 10% радног 

времена
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области електротехничко и рачунарско 
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инжењерство, да је претходне степене студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8), односно да има нај-
мање три године педагошког искуства на високошколској 
установи, као и услови прописани чланом 74. Закона о висо-
ком образовању, чланом 143. Статута Универзитета у Новом 
Саду и чланом 14. Правилника о ближим минималним усло-
вима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Електроника
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 нај-
мање три године педагошког искуства на високошколској 
установи, као и услови прописани чланом 74. Закона о висо-
ком образовању, чланом 143. Статута Универзитета у Новом 
Саду и чланом 14. Правилника о ближим минималним усло-
вима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Графичко инжењерство
заснивање радног односа на одређено 

време од 3 године
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни назив доктора наука, односно доктора уметности 
или одбрањена докторска дисертација из области графич-
ко инжењерство и дизајн, као и услови прописани чланом 
13 Правилника о ближим минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање радног одно-
са и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже 
области и датум објављивања конкурса); 2. краћу биогра-
фију са библиографијом (списак радова); 3. оверене фотоко-
пије диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија 
(за дипломе стечене у иностранству потребно је приложи-
ти 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 искуство; 6. потврду из МУП-а 
да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи; 7. фотокопије објавље-
них научних, односно стручних радова у научним часопи-
сима, зборницима или саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима, односно признатих уметнич-
ких остварења, оригиналних стручних остварења (пројека-
та, студија, патената, оригиналних метода и сл.). објављених 
уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, 
за ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју 
се бира; 8. доказе о руковођењу или учешћу у научним, 
односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у 
развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу 
у завршним радовима на специјалистичким, мастер и доко-
торским академским студијама. За избор у звање: доцента, 
ванредног професора и редовног приложити и: 1. 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. 2. 
За сваку одредницу коју кандидат испуњава неопходно је 
приложити 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 комисија-
ма за изборе у звања, неопходно је доставити решење о 
именовању комисије. За учешће у програмским и организа-
ционим 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 приложи потвр-
ду уредништва часописа са подацима о називу чланка, ауто-
рима и завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати на 
горе наведену адресу за сваки конкурс за стицање звања и 
заснивање радног односа, посебно. Комисија ће разматрати 
само благовремене пријаве. Одлука о избору у звање ступа 

на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду. Рок 
за пријаву кандидата на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

21460 Врбас, Палих бораца 2
тел. 021/702-515, факс 021/707-187

e-mail: osbjvrbas@gmail.com

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати конкурса треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139, 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 -др. закони) као и да имају одговарајуће образо-
вање прописано Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016,10/2016,11/2016, 2/2017, 3/2017,13/2018, 11/2019); 
1. одговарајуће високо образовање: професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику, дипломирани математи-
чар - информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, профе-
сор информатике - математике, дипломирани математичар 
- астроном, дипломирани математичар - примењена мате-
матика, дипломирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер професор мате-
матике, мастер професор математике и физике, мастер про-
фесор математике и информатике, мастер професор физике 
и математике, мастер професор информатике и математике, 
дипломирани професор математике-мастер, дипломирани 
математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - 
мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипло-
мирани математичар - професор математике, дипломирани 
математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи геометрије), 
професор хемије - математике, професор географије - мате-
матике, професор физике - математике, професор биоло-
гије - математике, професор математике - теоријско усме-
рење, професор математике - теоријски смер, дипломирани 
математичар и информатичар, дипломирани математичар 
- механичар, мастер професор предметне наставе. Лица 
која су стекла академско звање мастер, односно дипломи-
рани - мастер треба да имају завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области математике 
или примењене математике (са положеним испитом из пред-
мета геометрија или основи геометрије) или двопредметне 
наставе математике и физике, односно математике и инфор-
матике; професор математике; 2. поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; 3. доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
поседовање држављанства Републике Србије; 5. познавање 
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
у школи. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампан пријавни формулар са 
назначеним бројем телефона и адресом, кандидати прилажу 
следећу докумнтацију: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; оригинал или оверену копију уверења о нео-
суђиваности прибављену од надлежне службе МУП-а. Уко-
лико кандидат није стекао образовање на српском језику у 
обавези је да достави доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подносе изабрани кандидати 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве 
са потребном документацијом о испуњавању услова конкур-
са је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Адреса на коју се подносе пријаве: ОШ ”Братство јединство”, 
Палих бораца 2, 21460 Врбас. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кандидати који буду 
избрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности коју врши надлежна служба за запошљавање, 
о чему ће кандидати бити обавештени. Лице задужено за 
давање обавештења по конкурсу, секретар школе, телефон: 
021/702-515, 705-337.

ГИМНАЗИЈА БЕЧЕЈ
21220 Бечеј, Зелена 13

тел. 021/6913-165
e-mail: gimbecej@gmail.com

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова из Закона о раду 
мора да испуњава услове за пријем у радни однос прописа-
не чланом 139 Закона и Уредбом о каталогу радних места у 
јавним службама и другим организацијама у јавном сектору: 
да има основно образовање; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља 
се у МУП-у), да је држављанин Републике Србије; да зна 
српски језик (доказ су у обавези да доставе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику) - доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика. Уз пријаву на 
конкурс кандидат је дужан да приложи: пријавни формулар 
који попуњава на званичној интернет сраници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, штампа га и исти 
прилаже са документацијом, биографију, доказ о завршеном 
основном образовању - оригинал или оверену фотокопију, 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверену фотокопију, уверење о некажњавању - ори-
гинал, потврду одговарајуће високошколске установе да је 
положио испит из српског језика (само кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику). Доказ о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду. Кандидати 
чије су пријаве благовремене и потпуне и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени. Пријаве доставити лично у секретаријату школе 
или слати препорученом пошиљком на адресу школе: Зеле-
на 13, 21220 Бечеј. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Ближе информације на тел. 021/6913-165.

ГИМНАЗИЈА БЕЧЕЈ
21220 Бечеј, Зелена 13

тел. 021/6913-165
e-mail: gimbecej@gmail.com

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова из Закона о раду, 
мора да испуњава услове за пријем у радни однос прописане 
чланом 139, 140 и 132. Закона за заснивање радног односа: 
да има одговарајуће високо образовање из области правних 
наука које је стекао: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да има дозволу за рад секретара - лиценца за секрета-
ра; кандидат који има положен стручни испит за секрета-
ра, правосудни или стручни испит за запослене у органима 
државне управе или државни стручни испит, сматра се да 
има лиценцу за секретара, уколико се не јави кандидат који 
има лиценцу за секретара, запослиће се лице без лиценце 
са обавезом да у року од две године од дана заснивања рад-
ног односа положи испит за лиценцу за секретара; 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(прибавља се у МУП-у); да је држављанин Републике Србије, 
да зна српски језик (доказ су у обавези да доставе само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском језику) - 
доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је дужан да приложи: пријавни форму-
лар који попуњава на званичној интернет сраници Минис-
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тарства просвете, науке и технолошког развоја, штампа га и 
исти прилаже са документацијом, биографију, диплому или 
уверење о стеченој стручној спреми - оригинал или оверену 
фотокопију, дозволу за рад секретара - лиценца за секре-
тара. Кандидат који има положен стручни испит за секрета-
ра, правосудни или стручни испит за запослене у органима 
државне управе или државни стручни испит за запослене 
у органима државне управе или државни стручни испит, 
сматра се да има лиценцу за секретара - уколико је исту 
стекао на основу досадашњег радног искуства, уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци, оригинал или овере-
ну фотокопију, уверење о некажњавању - оригинал, потврду 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика (само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику). Доказ о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду. Кандидати 
чије су пријаве благовремене и потпуне и који испуњавају 
услове за оглашено радно место упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени. Пријаве доставити лично у секретаријату школе 
или слати препорученом пошиљком на адресу школе: Зеле-
на 13, 21220 Бечеј. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Ближе информације на тел. 021/6913165

ГИМНАЗИЈА БЕЧЕЈ
21220 Бечеј, Зелена 13

тел. 021/6913-165
e-mail: gimbecej@gmail.com

Наставник предметне наставе - 
српски језик и књижевност

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане чланом 139. и 140. Закона за засни-
вање радног односа: да има одговарајући степен стручне 
спреме, одређеног занимања, према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник”, бр. 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/18 и 7/19) и то: да има одго-
варајуће високо образовање које је стекао: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) за српски језик 
и књижевност или 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године и стекао 
једно од звања: (1) професор, односно дипломирани фило-
лог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 2) 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик; (3) професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
општу књижевност; (4) професор српскохрватског језика са 
јужнословенским језицима; (5) професор југословенске књи-
жевности и српског језика; (6) професор југословенске књи-
жевности са страним језиком; (7) професор српског језика 
и књижевности; (8) професор српске књижевности и јези-
ка; (9) професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; (10) дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик; (11) дипломирани филолог за српски језик 
и књижевност; (12) дипломирани филолог српског језика 
са јужнословенским језицима; (13) мастер професор језика 
и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски 
језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижев-
ност и језик; Српска књижевност и језик са општом књи-
жевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; 
Српска филологија: српски језик и књижевност; Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књи-
жевност; Компаративна књижевност са теоријом књижев-
ности); (14) мастер филолог (студијски програми: Српски 
језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и 
лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност); (15) мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима Српски језик и књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и 
језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик 
и књижевност; Србистика; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену санкцију, и да за њега 

није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (прибавља се у МУП-у); да је држављанин Републике 
Србије; да зна српски језик (доказ су у обавези да доставе 
само кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику) - доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: пријав-
ни формулар који попуњава на званичној интернет сраници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, штам-
па га и исти прилаже са документацијом, биографију, дипло-
му или уверење о стеченој стручној спреми - оригинал или 
оверену фотокопију, уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију, уверење о 
некажњавању (прибавља се у МУП-у) - оригинал, потврду 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика (само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику). Доказ о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду. Кандидати 
чије су пријаве благовремене и потпуне и који испуњавају 
услове за оглашено радно место упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени. Пријаве доставити лично у секретаријату школе 
или слати препорученом пошиљком на адресу школе: Зеле-
на 13, 21220 Бечеј. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Ближе информације на тел. 021/6913-165.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН - УЧА”

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

e-mail: zzuca@open.telekom.rs

Конкурс објављен у публикацији “Послови” број 869, од 
19.02.2020. године, за радно место спремачице, поништава 
се у целости.

ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН - УЧА”
21216 Надаљ, Светог Саве 31

тел. 021/2239-173
e-mail: zzuca@open.telekom.rs

Спремачица/сервирка
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних чланом 24. Закона о раду (“Службени 
гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 
одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС”, број 88/17, 27/18 - други закони и 10 /19) односно: 
да има стечено основно образовање (први степен стручне 
спреме); да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да доставе, у оригиналу или у 
овереном препису или овереној фотокопији, следећу доку-
ментацију: 1) извод из матичне књиге рођених, 2) уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци у 
односу на дан истека конкурса, 3) сведочанство о заврше-
ном основном образовању (оригинал или оверена копија), 
4) уверење из казнене евиденције МУП-а да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затворау трајању од најмање 
три месеца, као и за 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 кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, не старије од 6 месеци дана у односу на дан истека 
конкурса, 5) доказ о знању српског језика, осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том језику или су 
положили испит из српског језика по програму одговарајуће 

школске установе. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Србије, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Конкурс спроводи комисија коју именује 
директор у складу са законом. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који буду испуњавали услове конкурса и буду изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана од дана истека рока за 
подношење пријава упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе из претходног 
става и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице 
које буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 (осам) дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Сва потреб-
на обавештења могу се добити од секретара школе на број 
телефона: 063/8153-105. Пријаве са потребном документа-
цијом о испуњености услова подносе се на адресу школе: 
Светог Саве 31, 21216 Надаљ, са назнаком “За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА “ШАМУ МИХАЉ”
21220 Бечеј, Трг братства јединства 2

тел. 021/6912-344

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, неуке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови”. Кандидат за радно 
место референта за финансијско-рачуноводствене послове 
треба да испуњава следеће услове у погледу стручне спре-
ме: а) гимназија (IV степен стручне спреме), б) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или двање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утравђено дискриминаторно понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар; 2. ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; 3. доказ из казнене евиденције МУП-а да кандидат 
није осуђиван за кривична дела наведена у условима из чл. 
139 Закона (оригинал или оверена фотокопија); 5. уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 6. извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); 7. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити 
лично или на адресу: ОШ “Шаму Михаљ” Бечеј, Трг братства 
јединства 2, 21220 Бечеј. Ближа обавештења о конкурсу могу 
се добити код секретара школе од 9.00 до 14.00 часова, на 
телефон: 021/6912-344. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

ШОСО „МИЛАН ПЕТРОВИЋ“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

21000 Нови Сад, Браће Рибникара 32
тел. 021/6616-366

e-mail: skolamp@eunet.rs

Основна школа

Медицински техничар - неговатељ у 
посебним условима

УСЛОВИ: средње медицинско образовање (IV степен), смер 
педијатријски/општи/физиотерапеутски техничар, пасивно 
знање рада на рачунару.

Наука и образовање
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Средња школа

Наставник предметне наставе са 
одељењским старешинством у 

посебним условима - енглески језик
УСЛОВИ: тражена стручна спрема: у складу са Законом и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама, звање: професор енглеског језика и 
књижевности, мастер филолог-англиста, мастер проф. јези-
ка и књижевности-енглески језик и књижевност, пасивно 
знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме, кандидати тре-
ба да испуњавају опште услове за заснивање радног одно-
са: да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица,за-
пуштање или злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и да за њих није, у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање. Уз пријаву на одређено рад-
но место по конкурсу, доставити: доказ о стручној спреми 
и уверење о држављанству. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности изабрани канидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању школа 
прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата. 
У поступку одлучивања о избору наставника, школа врши 
ужи избор кандидата, који се упућују на претходну проверу 
психофизичких способности код надлежне службе за посло-
ве запошљавања. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са траже-
ном документацијом послати на адресу: Школа за основно 
и средње образовање „Милан Петровић” са домом ученика, 
21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32, са назнаком „За кон-
курс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”

Бегеч, Краља Петра I 36

Секретар установе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове и прописане у чл. 
132, 139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др.закон, 10/19 
и 6/20) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање 
из области правних наука: 1) на студијама другог степена ( 
мастер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, рансдисциплинарне 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 прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван 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 
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком био-
графијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; оригинал  или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода из 
матичних књиге рођених; доказ о неосуђиваности - уверење 
из казнене евиденције да лице није осуђивано (уверење из 
МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење из основног и вишег 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак за кривична дела за која 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 мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању српског језика као и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ 
кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику); доказ о поседовању лицен-
це за секретара (кандидат који има положен стручни испит 
за секретара, правосудни или стручни испит за запослене у 
органима државне управе или држвни стручни испит, сматра 
се да има лиценцу за секретара); доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду). Конкурс спроводи Конкурс-
на комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити бла-
говремено обавештени. Конкурса комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке проце-
не за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Напомена: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве без 
потребне документације, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на конкурс доста-
вити лично или поштом на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, са назнаком „За конкурс за 
пријем у радни однос ____ (навести радно место)”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
радним данима од 9 до 15 часова, лично или путем телефо-
на: 021/2998-009.

Наставник предметне наставе - 
наставник немачког језика

са 88% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане у чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др.закон, 10/19 и 
6/20) и Правилником о врсти и степену образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и то: да је стекао одговарајуће висо-
ко образовање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; б) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на 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 мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кан-
дидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да је држављанин Републике Србије; зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком био-
графијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода из 
матичних књиге рођених; доказ о неосуђиваности - уверење 
из казнене евиденције да лице није осуђивано (уверење из 
МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење из основног и вишег 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак за кривична дела за која 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 мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању српског језика као и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ 
кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику); доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду). Конкурс спроводи Конкурс-
на комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити бла-
говремено обавештени. Конкурса комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке проце-
не за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Напомена: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве без 
потребне документације, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на конкурс доста-
вити лично или поштом на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, са назнаком „За конкурс за 
пријем у радни однос _____ (навести радно место)“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
радним данима од 9 до 15 часова, лично или путем телефо-
на: 021/2998-009.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”

21460 Врбас, Палих бораца 2

Наставник српског језика
са 66,66% радног времена

Наставник енглеског језика
са 97,77% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139, 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019, 6//2020), као и да имају одговарајуће образо-
вање прописано Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019). 

За наставника српског језика: 1. одговарајуће високо 
образовање и то: 1) професор српског језика и књижев-
ности, 2) професор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком, 3) професор српске књижевности и језика, 
4) професор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу, 5) дипломирани филолог српског језика са јуж-
нословенским језицима, 6) дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) про-
фесор, односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност, 8) професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и срп-
скохрватски језик, 9) професор српскохрватског језика и 
опште лингвистике, 10) професор за српскохрватски језик 
са јужнословенским језицима, 11) професор српскохрватског 
језика са источним и западним словенским језицима, 12) про-
фесор српскохрватског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад 
изводи на мађарском, односно русинском или румунском 
језику, 13) професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску и општу књижевност, 14) професор југословенске 
књижевности са страним језиком, 15) дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик, 16) дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност, 17) професор српског језика и 
књижевности у одељењима за националне мањине, 18) про-
фесор српског језика и српске књижевности, 19) дипломира-
ни компаратиста, 20) мастер филолог (студијски програми: 
Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратисти-
ком), 21) мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и 
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језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (срп-
ски језик и лингвистика), Српска филологија (српски језик 
и књижевност), Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност, Компаративна књижев-
ност са теоријом књижевности), (22) професор српскохрват-
ског 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 науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет)

За наставника енглеског језика: 1. одговарајуће високо 
образовање и то: професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност, дипломирани профе-
сор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (сту-
дијски програм или главни предмет/профил енглески језик), 
мастер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик), дипломирани 
филолог англиста - мастер, мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм Језик, књижевност и култура); 
мастер професор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет).

ОСТАЛО: Кандидати треба и да: 2. имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 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; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз одштампани пријавни формулар са назначеним 
бројем телефона и адресом, кандидати прилажу следећу 
документацију: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; ориги-
нал или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије; оригинал или оверену копију уверења о неосуђива-
ности прибављену од надлежне службе МУП-а. Уколико кан-
дидат није стекао образовање на српском језику у обавези 
је да достави доказ о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високе школске установе. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подносе изабрани кандидати пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве са 
потребном документацијом о испуњавању услова конкурса 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови“. 
Адреса на коју се подносе пријаве: ОШ ”Братство јединство”, 
21460 Врбас, Палих бораца 2. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кандидати који буду 
избрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности коју врши надлежна служба за запошљавање 
о чему ће кандидати бити обавештени. Лице задужено за 
давање обавештења по конкурсу, секретар школе, телефон: 
021/702-515, 705-337.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”
21000 Нови Сад, Пушкинова 28

Наставник грађанског васпитања
за 65% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане у 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/19 и 6/20) и Правилником о врсти и степену образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”  бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и то: да је стекао 
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има образовање 

из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
настави, у складу са Европским системом преноса бодова; 
за кандидата са положеним стручним испитом или лиценцом 
за наставника сматра се да има наведено образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван 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 родоскрв-
нуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да је држављанин Републике Србије; зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно- васпитни рад. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са попуњеним и одштам-
паним пријавним формуларом доставља школи. Уз попуњен 
пријавни формулар треба приложити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; кратку био-
графију; потврду високошколске установе да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у настави, у складу са Европским системом преноса 
бодова или оверену копију уверења о стручном испиту или 
положеној лиценци за наставника; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода из 
матичних књиге рођених; доказ о неосуђиваности - уверење 
из казнене евиденције да лице није осуђивано (уверење 
из МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење из основног 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак за кривична дела за која 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 родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српског  језика као и 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи 
(доказ кандидат доставља само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику); доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду). Рок за пријаву на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве без потребне документације, као 
и фотокопије докумената које нису оверене, неће се разма-
трати. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за пријем у 
радни однос _____ (навести радно место)“. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе рад-
ним данима од 9 до 13 часова, лично или путем телефона: 
021/6364-787.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ
21000 Нови Сад, Радничка 30а

За избор у звање и заснивање 
радног односа наставника 

(сва звања), поље Друштвено-
хуманистичке науке, ужа научна 

област Интердисциплинарне науке у 
кинезиологији и психологији
непуно радно време од 10%, на 

одређено време
УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће научне области 
(информатичке науке) и испуњеност услова прописаних 
чланом 74. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - 
др. закони) за избор у звање наставника. Посебан услов за 
горе наведено радно место је да кандидат има одговарајуће 
компетенције у педагошком раду из одговарајуће научне 
области.

ОСТАЛО: Поред наведених услова предвиђених Законом о 
високом образовању, кандидат треба да испуњава и услове 
предвиђене Законом о раду и Статутом Факултета за спорт 
и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе 
доказе о испуњености услова конкурса: радну биографију, 

извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), оригинале или оверене фотокопије дипло-
ма свих нивоа студија, фотокопију личне карте, уверење о 
некажњавању издато од стране надлежног државног органа, 
уверење да није осуђиван/а за кривична дела, као ни да се 
пред надлежним органима не води кривични поступак про-
тив кандидата, списак објављених научних радова и да дос-
тави саме радове на CD-у. Пријаву са наведеним доказима о 
испуњавању услова конкурса сви кандидати могу послати на 
поштанску адресу: Факултет за спорт и туризам - Тимс, Рад-
ничка 30а, Нови Сад, са назнаком „За конкурс“. Информације 
о конкурсу се могу добити на број телефона: 021/530-633 
или 021/530-231, сваког радног дана од 08.00 до 16.00 часо-
ва. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
21000 Нови Сад, Филипа Филиповића 3

1. Наставник разредне наставе
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139, 
140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. зако-
ни и 10/2019) и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

2. Наставник у продуженом боравку 
(наставник разредне наставе)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139, 
140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник  РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони 
и 10/2019) и то: да има одговарајуће  високо образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 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 да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

3. Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139, 140, 
142 и 144 Закона основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019) 
и то: да има одговарајуће високо образовање, у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања, у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 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 
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других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

4. Наставник техничког образовања 
и васпитања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139, 
140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник  РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони 
и 10/2019) и то: да има одговарајуће  високо образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

5. Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019); да 
има основно образовање; да има психичку, 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, 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

6. Кувар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019); да 
има средње образовање - кулинарске струке; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

7. Сервирка
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019); да има 
средње образовање било које врсте; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ДОКАЗИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи и 
то: доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија 
дипломе траженог степена и врсте образовања, кандидати 
који су завршили други степен, достављају и диплому са 
основних академских студија), односно уверења ако дипло-
ма није издата; уверење или потврда о неосуђиваности за 
горенаведена кривична дела и да није утврђено дискрими-
наторно понашање које издаје надлежна полицијска управа 
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија); уколико кандидат није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику, у обавези је да доста-
ви доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уз наве-
дену документацију кандидат треба да приложи и пријаву на 
конкурс која треба да садржи име и презиме, адресу преби-
валишта или боравишта, контакт телефон кандидата, рад-
ну биографију и оверену копију дозволе за рад (лиценце) 
уколико је кандидат поседује. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном 
документацијом, неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом доставити са назнаком „За кон-
курс”, на горе наведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”

21480 Србобран, Хајдук Вељка бб

Оглас објављен у публикацији “Послови” број 869 од 
19.02.2020. године, поништава се за следећа радна места: 
спремачица - 2 извршиоца и домар - 1 извршилац.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
21480 Србобран, Хајдук Вељка бб

Наставник немачког језика

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: наставник немачког језика: 1. одговарајуће обра-
зовање на основу члана 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број: 88/2017, 
27/2018- др. закони, 10/2019 и 6/2020), 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне , односно стручне области за 
одговрајући предмет, односно групе предмета; (2) 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; 2) на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали  високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета и члана 3. става 
1. тачка 3. подтачка 3) Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”,  бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) 
и то: професор, односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил немачки језик), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни пред-
мет/профил немачки језик) мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм Језик, књижевност и култура 
); мастер професор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет); 2. уверење да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доставља се пре закључивања уговора о раду); 
3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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 
међинародним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Репу-
блике Србије; 5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Наставник разредне наставе: 1. 
има одговарајуће образовање  на основу члана 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, број: 88/2017, 27/2018- др.закони, 10/2019 и 6/2020), 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговрајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.септембра 2005. године. Лице из 
става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета и 
члана 3. става 1. тачка 3. подтачка 3) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 , 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019) и то: професор разредне наставе; професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом, професор разредне наставе и енглес-
ког језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани 
учитељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне кул-
туре за основну школу; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (доставља се 
пре закључивања уговора о раду); 3. није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна  казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.  
има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати су дужни да уз пријемни формулар (са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја), при-
ложе следеће доказе: 1. потписана биографија кандидата; 2. 
оригинал или оверена фотокопија дипломе; 3. оригинал или 
оверена фотокопија уверења о некажњавању из казнене 
евиденције МУП-а; 4. оригинал или оверена копија уверења 
о држављанству РС (трајно или не старије од шест месеци); 
5. оригинал или оверена копија извода из матичне књиге 
рођених (трајно или не старије од шест месеци); 6. оверена 
фотокопија доказа о знању српског језика (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику); 7. копија 
личне карте; 8. доказ о психичкој, физичкој и здраственој 
способности за рад са децом и ученицима (прибавља се пре 
закључења уговора о раду). Пријаве се достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у листу “Послови“, 
на адресу: Основна школа „Вук Караџић”, 21480 Србобран, 
Хајдук Вељка бб или непосредно у школи, радним даном од 
08.00 до 13.00 сати. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узети у разматрање.

Спремачица
2 извршиоца 

Домар
УСЛОВИ: За спремачицу - да кандидат има: 1. завршено 
основно образовање; 2. психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доставља се пре 
закључивања уговора о раду); 3. није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међинародним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога 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. За домара - 
да кандидат има: 1. средње образовање: III степен стручне 
спреме - квалификовани радник (грађевинског, машинског 
смера, електричар, инсталатер водовода и канализације); 
IV степен стручне спреме - грађевинског, машинског смера, 
електричар, инсталатер водовода и канализације; V стручне 
спреме - грађевинског, машинског и  електротехничког сме-

Наука и образовање
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ра; 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доставља се пре закључивања уговора о 
раду); 3. није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна  казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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 
међинародним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство Републи-
ке Србије 5. зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз пријемни 
формулар (са интернет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја), приложе следеће доказе: 1. потписана 
биографија кандидата; 2. оригинал или оверена фотокопија 
дипломе; 3. оригинал или оверена фотокопија  уверење о 
некажњавању из казнене евиденције МУП-а; 4. оригинал 
или оверена копија уверења о држављанству РС (не старије 
од шест месеци); 5. оригинал или оверена копија извода из 
матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); 6. ове-
рена фотокопија доказа о знању српског језика (уколико је 
лице завршило основну, односно средњу школу на језику 
националне мањине по наставним плановима и програми-
ма Р. Србије, сматра се да поседује знање српског језика); 7. 
копија личне карте; 8. доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (прибавља 
се пре закључења уговора о раду). Пријаве се достављају у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови“, на адресу: Основна школа “Вук Караџић”, 21480 
Србобран, Хајдук Вељка бб или непосредно у школи, радним 
даном од 08.00 до 13.00 сати. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“
Вајска, Маршала Тита 33 

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

са 77,78% радног времена

Наставник предметне наставе - 
немачки језик

са 77,78% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139. 
и члана 140. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” број 88/2017 и 27/2018-др. 
закони и 10/2019), као и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/2019) и Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у Основној школи „Алекса Шантић” Вајска од 
16.03.2018. године. Члан 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања прописује услове за пријем у радни 
однос, односно да у радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 
1) има одговарајуће образовање, 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања 
и давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да 
зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: 1) попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној и интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту), 
2) кратку биографију, 3) оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о стече-
ном високом образовању, 4) уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија), 5) извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), 6) уверење о 
неосуђиваности, 7) лекарско уверење (прилаже кандидат 
који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о 
раду). Напред наведена документа не могу бити старија од 
шест месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности 

за рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу 
и у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене 
доказе. Пријавни формулар са потребном документацијом 
слати препорученом поштом на адресу: Основна школа 
„Алекса Шантић” Вајска, Маршала Тита 33 или доставити 
лично у секретаријату школе у затвореној коверти, са наз-
наком „За конкурсну комисију“, сваког радног дана од 08.00 
до 13.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

21410 Футог, Царице Милице 1

1. Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139, 
140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020) и то: да има одговарајуће  високо обра-
зовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018  и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има  држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно - васпитни рад.

2. Наставник немачког језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава  услове из члана 
139, 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020) и то: да има одговарајуће  високо обра-
зовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018  и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

3. Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020); да има 
основно образовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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, 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има  држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно - васпитни рад.

4. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 

утврђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и 
услове из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 
и 6/2020); да има одговарајуће средње образовање и то 
економске струке; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ДОКАЗИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи 
и то: доказ о одговарајућем образовању (оверена фотоко-
пија дипломе траженог степена и врсте образовања, однос-
но уверења - ако диплома није издата, за кандидате који су 
завршили други степен достављају и диплому са основних 
академских студија); уверење или потврда о неосуђиваности 
за горенаведена кривична дела и да није утврђено дис-
криминаторно понашање које издаје надлежна полицијска 
управа (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија); уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Уз наведену документацију кандидат треба да приложи и 
пријаву на конкурс која треба да садржи: име и презиме, 
адресу пребивалишта или боравишта, контакт телефон кан-
дидата, радну биографију и оверену копију дозволе за рад 
(лиценце) уколико је кандидат поседује. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовере-
ном документацијом, неће се узимати у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом доставити са назнаком: „За 
конкурс - назив радног места за који се конкурише”, на адре-
су: Основна школа „Десанка Максимовић”, Царице Милице 
1, 21410 Футог.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”

21000 Нови Сад, Сељачких буна 51А

1. Наставник разредне наставе
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139, 
140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник  РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. зако-
ни и 10/2019) и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 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 да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

2. Наставник српског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139, 
140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник  РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 
10/2019) и то: да има одговарајуће  високо образовање, у 
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складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018  и 
11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 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 да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

3. Наставник географије
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139, 
140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. зако-
ни и 10/2019) и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има  држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно - васпитни рад.

4. Наставник биологије
са 60% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава  услове из члана 139, 
140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони 
и 10/2019) и то: да има одговарајуће  високо образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има  држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

5. Наставник грађанског васпитања
са 90% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139, 
140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник  РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 
10/2019) и то: да има одговарајуће  високо образовање, у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника који изводе образовно-васпит-
ни рад из изборних предмета у основној школи (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 
11/2016, 2/2017) - други циклус основног образовања и вас-
питања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

6. Наставник математике
са 80% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139, 
140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник  РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони 
и 10/2019) и то: да има одговарајуће  високо образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018  и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

7. Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019); да 
има основно образовање; 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, 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

8. Мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019); да 
има средње образовање трогодишње или четворогодишње 
електротехничке струке, столарске, водоинсталатерске; да 
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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ДОКАЗИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи и 
то: доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија 
дипломе траженог степена и врсте образовања, односно 
уверења - ако диплома није издата); уверење или потврда 
о неосуђиваности за горенаведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлеж-
на полицијска управа (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом (оригинал или оверена фотокопија); уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у 
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о психичкој, 

физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Уз наведену документацију кандидат треба да прило-
жи и пријаву на конкурс која треба да садржи: име и прези-
ме, адресу пребивалишта или боравишта, контакт телефон 
кандидата; радну биографију и оверену копију дозволе за 
рад (лиценце) уколико је кандидат поседује. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са 
неовереном документацијом, неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са потребном документацијом доставити са назна-
ком „За конкурс”, на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ” 

21000 Нови Сад, Шангај VIII 2

Кувар
81,66% радне норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане у 
чл. 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”  бр. 88/17, 27/18- др.закон, 10/19 и 
6/20) и то: да је стекао одговарајуће образовање: 1) завр-
шена средња школа, други, трећи, четврти или пети степен 
стручне спреме куварске струке; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;да је држављанин 
Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно- васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком био-
графијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; оригинал  или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода из 
матичних књиге рођених; доказ о неосуђиваности- уверење 
из казнене евиденције да лице није осуђивано (уверење из 
МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење из основног и вишег 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак за кривична дела за која 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 мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од 6 месеци);доказ о знању српског језика као и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ 
кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику); доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење дсотавља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду). Конкурс спроводи Конкурс-
на комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити бла-
говремено обавештени. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке проце-
неза рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Напомена: кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
без потребне документације, као и фотокопије докумената 
које нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом на адресу ОШ „Вељко Влахо-
вић” Нови Сад, Улица VIII бр. 2, 21105 Шангај, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, са назнаком: „За кон-

Наука и образовање
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курс за пријем у радни однос (навести радно место)”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле радним данима од 8.00 до 15.00 часова, лично или путем 
телефона: 021/6520-142.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ”

21214 Сириг, Новосадска 1

Наставник техничког и 
информатичког образовања, технике 

и технологије и информатике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане чла-
ном 139. и 140. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” број 88/2017, 27/18, 10/19 и 
6/20) и Правилником о врсти и степену образовања настав-
ника 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 академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог с тепена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, није осуђивано правоснажном 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 примања или давања мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и језик на коме ост-
варује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО:Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, достављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидат 
доставља: биографију (CV), доказ о одговарајућем образо-
вању - оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(уколико је кандидат завршио образовање по прописима 
које важе после 10. септембра 2005. доставља оверену фото-
копију дипломе са мастер студија), уверење о држављанству 
Републике Србије, доказ из казнене евиденције МУП-а о нео-
суђиваности, уверење из суда. Доказ о здравственој способ-
ности доставља кандидат који је изабран, пре закључивања 
уговора 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 „Данило 
Зеленовић”, 21214 Сириг, Новосадска 1. Контакт телефон: 
021/849-018. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА “22. ОКТОБАР” 
21230 Жабаљ, Николе Тесле 78

Наставник математике

Наставник практичне наставе 
машинства

Наставник економске групе 
предмета

Наставник стручних предмета из 
области угоститељства и туризма

за 84% радног времена

Наставник машинске групе предмета
3 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 140, 

а у вези са чланом 139. став 1. тачка 1) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 - др. закон и 10/19) за наставника средње школе 
и у складу са: Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18 и 7/19) 
- за наставника математике; Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Машинство 
и обрада метала („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
16/15, 11/16, 13/16, 2/17, 3/17, 8/17, 4/18, 18/18, 1/19 - испр. и 
9/2019 ) - за наставника машинске групе предмета и настав-
ника практичне наставе машинске групе предмета; Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Економија, право и администрација („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник РС”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
1/2019 и 9/2019) - за наставника економске групе предме-
та; Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада трговина, угоститељство и тури-
зам (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/15, 16/15, 
19/15, 11/16, 2/17 и 13/18) - за наставника стручних предме-
та из области угоститељства и туризма; 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; знање српског 
језика (језик на којем се остварује образовно-васпитни рад). 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и уз одштампани формулар установи доставља: 1. 
потписану биографију кандидата; 2. оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем образовању; 3. ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; 
4. оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђива-
ности из МУП - а; 5. оригинал или оверену фотокопију уве-
рења да против кандидата није покренут кривични поступак, 
нити покренута истрага из суда; 6.  доказ о знању српског 
језика, односно језика на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику). У поступку одлучивања о избору наставника 
комисија врши избор кандидата које упућује на претходну 
психолошку проверу способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење 
као доказ доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве са доказима о испуњењу услова подно-
се се на адресу: Средња школа „22. октобар” Николе Тесле 
78, 21230 Жабаљ, са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Рок за пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату школе, на телефон: 021/210-2605.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
из члана 139, став 1. тачка 1) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
- др. закон и 10/19): први степен стручне спреме (основна 
школа); психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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; држављан-
ство Републике Србије; знање српског језика (језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад). Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и уз одштам-
пани формулар установи доставља: 1. потписану биографију 
кандидата; 2. оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству; 4.  оригинал или оверену 
фотокопију уверења о неосуђиваности из МУП-а; 5. ориги-
нал или оверену фотокопију уверења да против кандидата 
није покренут кривични поступак, нити покренута истрага 
из суда; 6. доказ о знању српског језика, односно језика на 

коме се остварује васпитно-образовни рад (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику). У поступку 
одлучивања о избору комисија врши избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку проверу способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Лекарско уверење као доказ доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о 
испуњењу услова подносе се на адресу: Средња школа „22. 
октобар” Николе Тесле 78, 21230 Жабаљ, са назнаком „Кон-
курс за пријем у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на 
телефон: 021/210-2605.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“МИРОСЛАВ АНТИЋ”

Футог, Раде Кончара 2

1. Наставник предметне наставе 
техничког и информатичког 

образовања - технике и технологије
са 60% радног времена, настава се 

изводи на српском језику

2. Референт за финансијско-
рачуноводствене, правне, кадровске 

и административне послове

3. Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и то ако: 1. има одговарајуће 
образовање: у радни однос на радно место наставник пре-
дметне наставе-техничког и информатичког образовања - 
технике и технологије, може да буде примљено лице ако је 
стекло VII степен стручне спреме (мастер академске студије 
или основне студије у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године) у складу са чланом 140. став 1. и 2. и 
чланом 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/13, 
2/16, 11/16, 27/17, 3/17, 13/2018 и 11/2019); у радни однос 
на радно место референта за финансијско-рачуноводствене, 
правне кадровске и административне послове може да буде 
примљено лице са IV степен стручне спреме; у радни однос 
на радно место домара - мајстора одржавања може да буде 
примљено лице са средњим образовањем; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик. У складу са чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020). 
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3 и 4 саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
проссвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
фолмуларом доставља  на адресу: Основна школа “Миро-
слав Антић”, 21410 Футог, Раде Кончара 2, са назнаком „За 
конкурс“. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављи-
вања.

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 2

Наставник предметне наставе - 
кинески језик и књижевност

са нормом 83,3%
УСЛОВИ: стечено звање: професор, односно дипломирани 
филолог кинеског језика и књижевности; мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм или главни 
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предмет, односно профил Кинески језик); мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет, односно профил 
Кинески језик и књижевност); одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; одговарајуће обра-
зовање подразумева и 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. Општи услови: кандидат мора да има одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије и да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: кратку 
биографију; попуњен формулар за пријем у радни однос 
у установи образовања и васпитања који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија, не старије од шест месеци); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије 
од шест месеци); оверена копија дипломе; доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
се доставља само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику; кандидат који има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина доставља 
одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о 
броју остварених бодова, односно положеним испитима из 
педагогије и психологије, односно оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу; уверење 
о неосуђиваности (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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родосквrнуће, за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање) које издаје 
надлежна полицијска управа Министарства унутрашњих 
послова - оригинал или оверена копија, не старије од шест 
месеци; доказ о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве треба послати на адресу: Карловачка 
гимназија, Трг Бранка Радичевића 2, 21205 Сремски Карло-
вци. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос на радно место - наставник 
предметне наставе - кинески језик и књижевност”. Конкурс 
објавити у публикацији “Послови”, а исти остаје отворен 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Психолошку процену 
способности за рад са децом у ученицима извршиће Нацио-
нална служба за запошљавање, а доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима доста-
виће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
 „БОРА РАДИЋ“

Баваниште
Вукице Митровић 1

тел. 013/751-511, факс: 013/752-246

Секретар 
УСЛОВИ: 1) кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 132 и чл. 140 ст. 1. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018- др. закон. 10/2019, 27/2018- др. закони 
и 6/2020), 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, са положеним стручним испитом за секрета-
ра (правосудни или стручни испит за запослене у органима 

државне управе или државни стручни испит). Кандидат који 
нема положен стручни испит за секретара, дужан је да поло-
жи испит за лиценцу за секретара у року од две године од 
дана заснивања радног односа; 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 старије 
од 6 месеци) и уверење или потврду да није осуђиван (не 
старије од 6 месеци). Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма (не старије од 6 месеци), прилажу кандидати приликом 
заснивања радног односа, пре закључења уговора о раду. 
Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сај-
та Министарства просвете, науке 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 фотокопији. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана по исте-
ку конкурса упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандида-
тима биће обављен у просторијама ОШ „Бора Радић”, Бава-
ниште. 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 1. Пријаве се предају у затво-
реној коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем у радни 
однос на радно место секретар школе”. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Чистач просторија
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чл. 
24. став 1. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бој 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 
113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), треба да испуња-
ва и услове предвиђене чланом 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др.закони, и 10/2019, 27/2018 - др.закони 
и 6/20 ) и то: 1) да има одговарајуће образовање за рад на 
радном месту чистачица - завршена основна школа; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пре-
судом 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 
старије од 6 месеци) и уверење или потврду да није осуђи-
ван (не старије од 6 месеци). Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима (не старије од 6 месеци), прилажу кандидати приликом 
заснивања радног односа, пре закључења уговора о раду. 
Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сај-
та Министарства просвете, науке 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 фотокопији. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана по исте-
ку конкурса упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандида-
тима биће обављен у просторијама ОШ „Бора Радић” Бава-
ниште. 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 1. Пријаве се предају у затво-
реној коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем у радни 
однос на радно место чистача просторија”. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88

Наставник физике
са 30% радног времена (6 часова 

наставе недељно), на одређено време 
до повратка запосленог са дужности 

директора
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
oдговарајуће образовање: професор физике, дипломирани 
физичар, професор физике и хемије, дипломирани педа-
гог за физику и хемију, професор физике и основа технике, 
дипломирани педагог за физику и основе технике, професор 
физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипло-
мирани физичар за примењену физику и информатику, про-
фесор физике и хемије за основну школу, професор физике 
о основа технике 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 
физичар за општу физику, дипломирани физичар за тео-
ретску и експерименталну физику, дипломирани педагог за 
физику и општетехничко образовање, дипломирани астро-
ном - смер астрофизика , професор физике - информатике, 
дипломирани физичар - медицинска физика, дипломирани 
професор физике-мастер, дипломирани физичар - мастер, 
мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор 
физике и хемије, мастер професор физике и информатике, 
дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије, 
дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, дипло-
мирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани 
професор физике - хемије, мастер, дипломирани професор 
физике-информатике, мастер,  дипломирани физичар - про-
фесор 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 технике 
за основну школу - мастер, дипломирани физичар - профе-
сор физике и хемије за основну школу - мастер. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије на студијским програ-
мима из области физике. Кандидат треба да испуњава усло-
ве утврђене чланом 139 и чланом и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и чла-
ном 3 став 1 тачка 8 Правилниика о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадникау основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз потписану пријаву на конкурс, кандидати треба 
да приложе: доказ о поседовању држављанства Републи-
ке Србије (извод из матичне књиге рођених или уверење о 
држављанству - оригинал или оверену фотокопију не старију 
од 6 месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту 
(ако поседује), уверење о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања, доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности доставља кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаву кандидати треба да 
доставе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс - физика“. За 
све додатне информације позовите: 013/659-168. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10

тел./факс: 013/2624-059
e-mail: osjabuka@mts.rs

Наставник српског језика
место рада Јабука

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 - одлука УС, 113/17,95/18), треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 
1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и 
тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 6/20). Степен и врста образовања морају бити 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18 
и 11/2019). У складу са чл. 139 Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 

Наука и образовање
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27/18, 10/19, 6/20), у радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним Законом и то ако: 
има одговарајуће образовање (образовање је прописано чл. 
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18, 10/19, 6/20) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18 и 11/2019). Канди-
дат мора да има и образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испит из педагогије и психологије или положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из чл. 142 ст. 1 овог Закона; 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Докази 
које кандидат прилаже уз потписану пријаву: оверен препис 
(копију) дипломе о завршеном одговарајућем образовању; 
оригинал или оверена фотокопија исправе којом се доказује 
да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије или доказ да је канди-
дат положио стручни испит - испит за лиценцу; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или овере-
на копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела. Извод из казнене евиденције 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверена копија); доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у 
обавези су да доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика. Кандидат попуњава и пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи. Комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата 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 психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе из претходног става и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Потписане пријаве се достављају у року од 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, 
поштом на горенаведену адресу или лично у просторијама 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. За додатне информације обратити се на 
телефон: 013/2624-059.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“

26232 Старчево, Иве Лоле Рибара 2 

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: лице са одговарајућим високим образовањем: 
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; 2) на основним студијама 

у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) за послове 
наставника математике.

Васпитач у предшколској групи 
целодневног боравка

УСЛОВИ: лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена, студијама другог степе-
на, студијама у трајању од три године, вишим образовањем, 
односно са одговарајућим средњим образовањем, у складу 
са посебним законом. За рад са децом узраста од три годи-
не до поласка у школу - лице које има одговарајуће више 
образовање, односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне студије, основне 
академске студије или специјалистичке струковне студије) 
или на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мастер струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године - васпитач, у 
складу са Законом; за рад са децом са сметњама у развоју у 
васпитној групи - лице које испуњава услове из претходног 
става које је у току стручног усавршавања или по прописа-
ном програму оспособљено за рад са децом са сметњама у 
развоју - васпитач. Кандидат треба да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 

Чистачица
УСЛОВИ: први степен стручне спреме - завршено основно 
образовање. У радни однос у школи може да буде примље-
но лице које: 1) има одговарајуће образовање; 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 кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног лица, одузи-
мање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашања; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Горе наведени услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом 
154 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидати попуњавају пријавни формулар (налази се 
на званичној интернет страници Министарства просвете). 
Кандидат заједно са одштампаним пријавним формула-
ром треба да достави: 1) доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству, копија); 2) оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 3) доказ да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које му је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као ни за 
кривична дела: насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање 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 доказ да за канди-
дата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; не старији од 6 месеци; 4) доказ о знању српског 
језика/доказ о знању српског језика и језика на којем ће ост-
варивати образовно-васпитни рад код послодавца (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику / на српском језику и на језику на којем ће остваривати 
образовно-васпитни рад код послодавца); 5) радну биогра-
фију (осим за лица која први пут заснивају радни однос). За 
послове под редним бројем 1 и 2 лица која имају положен 
стручни испит могу доставити оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (није обавезно). Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-

ницима доставља изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. Попуњен и одштампан пријавни формулар (налази 
се на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја) са потребном документацијом 
се достављају у року од 8 дана од дана оглашавања у пуб-
ликацији „Послови”, непосредно или путем поште на адресу: 
ОШ „Вук Стефановић Караџић” Старчево, Иве Лоле Риба-
ра 2, са назнаком „За конкурс”, са напоменом за које радно 
место. Након истека рока за достављање пријаве није могуће 
доставити доказе о испуњености услова. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање

МАШИНСКА ШКОЛА “ПАНЧЕВО” 
26000 Панчево, Браће Јовановић 103

Наставник српског језика и 
књижевности

Стручни сарадник - библиотекар

Наставник саобраћајне групе 
предмета

Наставник машинске групе предмета
2 извршиоца

Наставник електротехничке групе 
предмета

Наставник практичне наставе у 
подручју рада Машинство и обрада 

метала
4 извршиоца

Наставник практичне наставе у 
подручју рада Саобраћај

Наставник практичне наставе 
у подручју рада Саобраћај - 

инструктор вожње
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) да лице има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закони, 
10/2019 и 6/2020), Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-испр., 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019), Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада Машин-
ство и обрада метала („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 
18/2018 и 1/2019 -испр.), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 2/2017, 
8/2017, 16/2018, 4/2019, 7/2019 и 9/2019) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама које оства-
рују наставни план и програм за образовни профил техни-
чар мехатронике („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
20/2015 и 1/2017); 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из става 1. тач. 1), 3)-5) су саставни 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Доказ о познавању 
српског језика и језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад подноси кандидат који није стекао диплому на 
српском језику - потврдом установе која је издала диплому 
да је кандидат пратио наставу на српском језику. Потребна 
документација: извод из матичне књиге рођених; доказ о 
неосуђиваности; уверење о држављанству РС; диплома или 
уверење о стеченом образовању. Уз одштампан пријавни 
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формулар, који се налази на званичној интернет страници 
Министарства и кратку биографију, кандидати су дужни да 
приложе потребна документа, у оригиналу или као овере-
не фотокопије (не старије од 6 месеци) и доставе (поштом 
или лично) на адресу школе, са назнаком за које радно место 
конкуришу. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Решење о избору кандидата, по конач-
ности, оглашава се на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 

ПИРОТ

ОШ „8. СЕПТЕМБАР” 
18300 Пирот, Данила Киша 21

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, канди-
дат треба да испуњава и следеће услове: 1. да има стече-
но одговарајуће високо образовање прописано чланом 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019): 
професор математике, дипломирани математичар, дипло-
мирани математичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар - информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информатике - матема-
тике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипломирани мате-
матичар - математика финансија (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер 
математичар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор математике 
и информатике, мастер професор физике и математике, 
мастер професор информатике и математике, дипломира-
ни професор математике-мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
математичар - професор математике, дипломирани матема-
тичар - теоријска математика, дипломирани инжењер мате-
матике (са изборним предметом Основи геометрије), профе-
сор хемије - математике, професор географије - математике, 
професор физике - математике, професор биологије - мате-
матике, професор математике - теоријско усмерење, профе-
сор математике - теоријски смер, дипломирани математичар 
и информатичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани - мастер 
треба да имају завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предмета геометрија 
или основи геометрије) или двопредметне наставе матема-
тике и физике односно математике и информатике; 2. да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар преузет са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријаву на конкурс (са кратком биографијом) и пријавни 
формулар, кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, доказ за лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мас-
тер да имају завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предмета геометрија 
или основи геометрије) или двопредметне наставе матема-
тике и физике односно математике и информатике, уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци, извод из матичне 
књиге рођених, уверење МУП-а да није осуђиван, а канди-
дати који нису стекли образовање на српском језику, дос-
тављају и доказ да познају језик на коме се изводи образовно 
васпитни рад: оверена фотокопија дипломе или уверења о 
стеченом средњем, вишем или високом образовању на срп-
ском језику или оригинал или оверена фотокопија уверења 

односно потврде о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе, на адресу: 
ОШ „8. септембар”, Данила Киша 21, 18300 Пирот. Конкурс 
остаје отворен осам дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА У БАБУШНИЦИ
18330 Бабушница Омладинских бригада бб

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

1. Наставник српског језика и 
књижевности

1 извршилац (45% радног времена у 
одељењима смера општи тип гимназије 

и 55% радног времена у одељењима 
подручја рада Машинство и обрада 

метала)
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, број 88/17, 27/2018-др.закони, 10/2019), и 
то да: а) има одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/2018-др.закони, 
10/2019), односно одговарајуће високо образовање стечено: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне 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 (ово лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године), Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019): српски 
језик и књижевност: (1) професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност; (2) професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и српскохрватски језик; (3) професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и општу књижевност; (4) професор српскохрватског језика 
са јужнословенским језицима; (5) професор југословенске 
књижевности и српског језика; (6) професор југословенске 
књижевности са страним језиком; (7) професор српског јези-
ка и књижевности; (8) професор српске књижевности и јези-
ка; (9) професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; (10) дипломирани филолог за књижевност и 
српски језик; (11) дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност; (12) дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима; (13) мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски 
језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижев-
ност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижев-
ношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Срп-
ска филологија: српски језик и књижевност; Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књи-
жевност; Компаративна књижевност са теоријом књижев-
ности); (14) мастер филолог (студијски програми: Српски 
језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Срп-
ска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и 
лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност); (15) мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима Српски језик и књижев-
ност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик 
са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књи-
жевност; Србистика и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016- 
исп, 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019): српски језик и књи-
жевност: (1) професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност; (2) про-
фесор, односно дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и српскохрватски језик; (3) професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; (4) професор српског језика и српске књижев-
ности; (5) професор српскохрватског језика са јужнословенс-
ким језицима; (6) професор југословенске књижевности и 
српског језика; (7) професор југословенске књижевности са 
страним језиком; (8) професор српског језика и књижев-

ности; (9) професор српске књижевности и језика; (10) про-
фесор српске књижевности и језика са општом књижевно-
шћу; (11) професор југословенских књижевности; (12) 
дипломирани филолог за књижевност и српски језик; (13) 
дипломирани филолог за српски језик и књижевност; (14) 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима; (15) мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска фило-
логија: српски језик и лингвистика; Српска филологија: срп-
ски језик и књижевност; Филологија, модули: Српски језик и 
Српски језик и компаративна књижевност); (16) мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и 
књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и 
језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; 
Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књи-
жевност; Компаративна књижевност са теоријом књижев-
ности); (17) мастер професор књижевности и језика (србис-
т а ) ; 
(18) мастер професор књижевности и језика - компаратиста; 
(19) мастер професор предметне наставе. Лица која су 
стекло академско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије на студијским програ-
мима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и 
језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Срп-
ска филологија: српски језик и књижевност; Србистика; б) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за 
кривична 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; г) има 
држављанство Републике Србије; д) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 
Кандидат уз пријавни формулар прилаже: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (канди-
дат који је стекао академско звање мастер доставља и овере-
ну фотокопију дипломе са основних академских студија); 
оригинал уверења или потврде да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив 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 пона-
шање - издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 
месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
доказ одговарајуће високошколске установе о познавању 
српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику (оригинал или оверена фотокопија), потписану кратку 
биографију (CV). Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавање применом стандардизова-
них поступака. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду дужан је да достави уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са децом и учени-
цима. Пријавни формулар са потребном документацијом 
подноси се у затвореној коверти непосредно или поштом на 
горенаведену адресу у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу Националне службе за запошљавање 
„Послови“, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Телефон за контакт: 010/385-026.

ОШ „СВЕТИ САВА“
18300 Пирот, Саве Немањића 2

Наставник математике
за рад у централној школи у Пироту

УСЛОВИ: Потребна документација: 1. формулар за пријаву 
на конкурс, преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 2. био-
графија (CV), 3. оверена фотокопија дипломе, стечено одго-
варајуће образовање (у складу са чланом 140 став 1 закона 

Наука и образовање 
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о основама система образовања и васпитања) и стечена 
одговарајућа стручна спрема према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019): професор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску математику и при-
мене, дипломирани математичар за рачунарство и информа-
тику, дипломирани математичар - информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информатике - математике, 
дипломирани математичар - астроном, дипломирани мате-
матичар - примењена математика, дипломирани математи-
чар - математика финансија (са изборним предметом основи 
геометрије), дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер професор матема-
тике и физике, мастер професор математике и информати-
ке, мастер професор физике и математике, мастер професор 
информатике и математике, дипломирани професор матема-
тике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломи-
рани инжењер математике - мастер (са изборним предметом 
основи геометрије), дипломирани математичар - професор 
математике, дипломирани математичар - теоријска матема-
тика, дипломирани инжењер математике (са изборним пред-
метом основи геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор физике - мате-
матике, професор биологије - математике, 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 примењене математике (са положеним 
испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или 
двопредметне наставе математике и физике односно мате-
матике и информатике; доказ положеном испиту из предме-
та геометрија или основи геометрије, за лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани - мастер и 
имају завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или примењене матема-
тике или двопредметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике; 5. извод из казнене евиден-
ције о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, 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 да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје 
надлежна полицијска управа; 6. уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од шест месеци), 7. извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија), 8. кандидати који 
нису стекли образовање на српском језику, достављају и 
доказ да познају језик на коме се изводи образовно-васпитни 
рад: оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на српском јези-
ку или оригинал или оверена фотокопија уверења односно 
потврде о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о здравственој способности, не старије од шест месеци. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Формулар за пријаву на конкурс са потребним 
документима слати на адресу школе или предати лично код 
секретара школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН АРАНЂЕЛОВИЋ“

18313 Црвена Река
тел/факс: 018/4858-806
skolacreka@gmail.com

Чистачица
УСЛОВИ: завршена основна школа; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривично дело из члана 
139 став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања (да лице није осуђивано 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 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); познавање 
српског језика. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1) пријавни формулар Министарства просвете; 2) 
очитану личну карту или фотокопију; 3) пропратно писмо и 
CV; 4) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству, оригинал или фотокопију која није старија од 
6 месеци); 5) извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију; 6) оверен препис или оверену фотоко-
пију сведочанства о завршеној школи; 7) уверење о неосуђи-
ваности из суда и МУП-а, оригинал или оверену фотокопију. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности доставља се непосредно пре закључења уговора о 
раду, оригинал или оверена фотокопија. Рок за подношење 
пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања овог огласа у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Јован 
Аранђеловић”, 18313 Црвена Река, са назнаком „За оглас”, 
или директно у седишту школе код секретара школе на број 
телефона: 018/4858-806.

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН 
ЛАЗАРЕВИЋ“

18330 Бабушница, 7. јули 26
тел. 010/385-021

Наставник разредне наставе
на одређено време, до истека првог 

мандата директору школе, најдуже до 
31.01.2024. године

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
у разредној настави може да изводи: професор разредне 
наставе; професор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом; професор раз-
редне наставе и енглеског језика за основну школу; мастер 
учитељ; дипломирани учитељ - мастер; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма; да није осуђиван провноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Послове наставника разредне наста-
ве може да обавља лице које је стекло средње, више или 
високо образовање на српском језику или је положило испит 
из српског језика са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе. Послове наставника и стручног 
сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (у 
даљем тексту: лиценца). Изабрани кандидат заснива радни 
однос на одређено време, до истека првог мандата дирек-
торки школе, а најдуже до 31.1.2024. године. Kандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати достављају доказе о испуњавању тражених услова 
у овереној фотокопији: доказ о одговарајућој стручној спре-
ми и језику на коме су се школовали; положеном стручном 
испиту, односно лиценци за рад на пословима наставника; 
уверење да нису осуђивани за групу кривичних дела из 
конкурса: уверење о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених/венчаних, саставни су део пријаве на конкурс. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Kандидати пријављени на конкурс у обавези су, да на 
основу обавештења школе, изврше проверу психофизичких 
способности за рад са ученицима по процедури Националне 
службе запошљавања. Рок за подношење пријава кандида-
та је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се 
достављају на горенаведену адресу са назнаком „За конкур-
сну комисију“. 

Наставник математике
са 90% радног времена (38 сати 

недељно)
УСЛОВИ: стручна спрема: професор математике; дипломи-
рани математичар; дипломирани математичар за теоријску 

математику и примене; дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику; дипломирани математичар - инфор-
матичар; професор математике и рачунарства; дипломирани 
математичар за математику економије; професор информа-
тике - математике; дипломирани математичар - астроном; 
дипломирани математичар - примењена математика; дипло-
мирани математичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије); дипломирани информати-
чар; мастер математичар; мастер професор математике; 
мастер професор математике и физике; мастер професор 
математике и информатике; мастер професор физике и 
математике; мастер професор информатике и математике; 
дипломирани професор математике-мастер; дипломирани 
математичар - мастер; дипломирани инжењер математике - 
мастер (са изборним предметом Основи геометрије); дипло-
мирани математичар професор математике; дипломирани 
математичар - теоријска математика; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи геометрије); 
професор хемије - математике; професор географије - мате-
матике; професор физике - математике; професор биологије 
- математике; професор математике - теоријско усмерење; 
професор математике - теоријски смер; дипломирани мате-
матичар и информатичар; лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да имају 
завршене основне академске студије на студијским програ-
мима из области математике или примењене математике 
(са положеним испитом из предмета геометрија или основи 
геометрије или двопредметне наставе математике и физике, 
односно, математике и информатике); да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма; да није осуђиван провноснажном пресудом за кривично 
дело за које 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 на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Послове наставника може да обавља 
лице које је стекло средње, више или високо образовање 
на српском језику или је положило испит из српског јези-
ка са методиком по програму одговарајуће високошколске 
установе. Послове наставника и стручног сарадника може 
да обавља лице које има дозволу за рад, (у даљем тексту: 
лиценца). Kандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз 
пријаву на конкурс кандидати достављају доказе о испуња-
вању тражених услова у овереној фотокопији: доказ о одго-
варајућој стручној спреми и језику на коме су се школова-
ли; уверење о положеном стручном испиту или дозволи за 
рад - лиценци за наставника; уверење да нису осуђивани за 
групу кривичних дела из конкурса: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених/венчаних, саставни 
су део пријаве на конкурс. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој спосбности доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Kандидати пријављени на кон-
курс у обавези су, да на основу обавештења школе, изврше 
проверу психофизичких способности за рад са ученицима по 
процедури Националне службе запошљавања. Рок за подно-
шење пријава кандидата је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији “Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, 
са назнаком „За конкурсну комисију“. 

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 65% радног времена (26 сати 
недељно)

УСЛОВИ: стручна спрема (наставници физичког и здравстве-
ног васпитања; наставници за обавезну ваннаставну актив-
ност физичке активности; наставници физичког васпитања; 
и наставници физичког васпитања - изабрани спорт, као оба-
везног изборног предмета): професор физичког васпитања; 
професор физичке културе; дипломирани педагог физичке 
културе; професор физичког васпитања - дипломирани тре-
нер са назнаком спортске гране; професор физичког вас-
питања - дипломирани организатор спортске рекреације; 
професор физичког васпитања - дипломирани кинезитера-
пеут; дипломирани професор физичког васпитања и спор-
та; мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер 
професор физичког васпитања и кинезитерапије; професор 
физичког васпитања и спорта; мастер физичког васпитања 
и спорта; да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван провнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
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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 кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Послове наставника 
може да обавља лице које је стекло средње, више или висо-
ко образовање на српском језику или је положило испит из 
српског језика са методиком по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Послове наставника и стручног сарад-
ника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем 
тексту: лиценца). Kандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају 
школи. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају доказе о 
испуњавању тражених услова у овереној фотокопији: доказ 
о одговарајућој стручној спреми и језику на коме су се шко-
ловали; уверење о положеном стручном испиту или дозволи 
за рад - лиценци за наставника; уверење да нису осуђивани 
за групу кривичних дела из конкурса: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених/венчаних, саставни 
су део пријаве на конкурс. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој спсобности доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Kандидати пријављени на кон-
курс у обавези су, да на основу обавештења школе, изврше 
проверу психофизичких способности за рад са ученицима по 
процедури Националне службе запошљавања. Рок за подно-
шење пријава кандидата је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији “Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, 
са назнаком „За конкурсну комисију“.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18300 Пирот, Српских владара 111

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: за радно место помоћног радника - чистачице кан-
дидати морају имати завршену минимум основну школу.

Професор математике
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску математику и при-
мене, дипломирани математичар за рачунарство и информа-
тику, 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, мастер 
математичар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор математике 
и информатике, мастер професор физике и математике, 
мастер професор информатике и математике, дипломира-
ни професор математике-мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
математичар - професор математике, дипломирани матема-
тичар - теоријска математика, дипломирани инжењер мате-
матике (са изборним предметом Основи геометрије), профе-
сор хемије - математике, професор географије - математике, 
професор физике - математике, професор биологије - мате-
матике, професор математике - теоријско усмерење, профе-
сор математике - теоријски смер, дипломирани математичар 
и информатичар; дипломирани математичар - механичар; 
мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани - мастер 
треба да имају завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из предмета 14 гео-
метрија или основи геометрије) или двопредметне наставе 
математике и физике односно математике и информатике.

Педагог
са 50% пуне норме, на одређено време 

до повратка раднице именоване на 
фукцију директора школе

УСЛОВИ: професор педагогије, дипломирани педагог - 
општи смер или смер школске педагогије, дипломирани 
школски педагог - психолог, дипломирани педагог, мастер 
педагог, дипломирани педагог - мастер. 

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1. одго-
варајућа стручна спрема; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад; 3. није осуђиван за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републи-
ке Србије, 5. зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Уз пријаву кандидат доставља: уверење о држављан-
ству, извод из матичне рођених, уверење да није осуђиван, 
оверену фотокопију дипломе или уверење, на адресу: ОШ 
„Вук Караџић“, Српских владара 111, 18300 Пирот или у 
просторијама секретаријата школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће разматрати.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Наставник математике
УСЛОВИ: одговарајуће образовање (у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања): 
дипломирани математичар; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику; дипломирани математи-
чар - информатичар; дипломирани математичар - професор 
математике; дипломирани математичар за математику еко-
номије; професор математике - теоријско усмерење; про-
фесор математике - теоријски смер; професор математике 
и рачунарства; професор информатике - математике; про-
фесор хемије - математике; професор географије - матема-
тике; професор физике - математике; професор биологије 
- математике; дипломирани математичар - астроном; дипло-
мирани математичар - теоријска математика; дипломирани 
математичар - примењена математика; дипломирани мате-
матичар - математика финансија; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани информатичар; дипломирани професор мате-
матике - мастер; дипломирани математичар - мастер; мастер 
математичар; мастер професор математике. Лице из тачке 
13) овог члана које је стекло академско звање мастер мора 
имати претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима Математика или Примењена мате-
матика (са положеним испитом из предмета Геометрија или 
Основи Геометрије). Наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада из предмета математика у подручју рада Еконо-
мија, право и администрација може да изводи: дипломира-
ни математичар - мастер математике финансија. Кандидат 
треба да има и: психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давања 
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 да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
пријавни формулар са званичне интернет странице Мини-
страства просвете, науке и технолошког развоја прилажу: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Кан-
дидат који је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који су уређивали високо образовање од 10. сеп-
тембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним студијама првог степена, уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
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; извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), кандидати који 

образовање нису стекли на српском језику, достављају и 
доказ да познају језик на коме се остварује образовно вас-
питни рад - оверена фотокопија дипломе или уверења о 
стеченом средњем, вишем или високом образовању на срп-
ском језику или оригинал или оверена фотокопија уверења 
односно потврде о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Пријавни формулар са потребном документацијом 
се подноси лично или се шаље на адресу: Економска школа 
Пирот, Таковска 24, 18300 Пирот, у року од 8 (осам) дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ и на 
огласној табли Националне службе за запошљавање у Пиро-
ту. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ” 

12222 Браничево
тел. 012/666-412 

e-mail: os.branicevo@gmail.com

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: први степен стручне спреме. Кандидат треба: да 
поседује основно образовање, 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави следећу документа-
цију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар (налази 
се на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја - део ново), 2. кратку био-
графију; 3. оверену фотокопију сведочанства о завршеној 
основној школи; 4. уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију); 5. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђи-
ваности које издаје надлежна служба МУП-а - оригинал или 
оверена фотокопија; 7. лекарско уверење (прилаже канди-
дат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора 
о раду); 8. доказ о знању српског језика, уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику. Фотоко-
пије морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Уверење 
о неосуђиваности које издаје надлежна служба МУП-а и 
не може бити старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи, у складу са чл. 154 ст. 2 
Закона. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, кандидати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаву са потреб-
ном документацију слати на адресу: ОШ „Вељко Дугошевић” 
Браничево, 12222 Браничево.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”

12000 Пожаревац, Симе Симића 3
тел. 012/541-930

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме (завршена основна шко-
ла). Кандидат треба да испуњава услове у складу са чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017). Уз пријаву доставити: овере-
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ну фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
наведена у члану 139. став 1. тачка 3. Закона о основама сис-
тема образовања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), лекарско 
уверење. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве са траженом документацијом посла-
ти на адресу: ОШ „Краљ Александар I”, 12000 Пожаревац, 
Симе Симића 3.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН ЈОВИЋ“

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/8425-141

e-mail: osvoluja@gmail.com

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове из чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) 
да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника - наставник математике; б) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да 
има држављанство Републике Србије; г) да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; д) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу за законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Уз пријавни формулар који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потребну доку-
ментацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
и то: 1. диплому о стеченом одговарајућем образовању; 2. 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; 3. лич-
ну биографију - CV. Сви докази се подносе у оригиналу или 
овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са лис-
те и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са 
кандидатима биће обављен у просторијама ОШ „Слободан 
Јовић“ Волуја, 12256 Волуја. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова се предају непосредно у секретаријату школе, 
сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова или поштом на 
адресу: ОШ „Слободан Јовић“ Волуја, 12256 Волуја. Рок 
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријаве се предају у затвореној 
коверти, са назнаком „За конкурс за пријем у радни однос на 
радно место наставника математике“.

ПРИЈЕПОЉЕ

ГИМНАЗИЈА
31330 Прибој, Немањина 37

Наставник физике
са 70% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: 1. да има одговарајуће образовање према одредба-
ма Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наста у гимназији (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 13/2018 и 7/2019); 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-

криминаторно понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик на коме се обавља васпитно-об-
разовни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 
и 5 достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова 
из тачке 2 ове одлуке прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Уз пријаву кандидати треба да доставе следећу доку-
ментацију: диплому о одговарајућој стручној спреме и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење 
о неосуђивности (не старије од 6 месеци), извод из МК рође-
них, фотокопије документа морају бити оверене. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматарање. 
Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у побликацији „Посло-
ви“ Националне службе за запошљавање. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована од стране директора школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
”МИША ЦВИЈОВИЋ”

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 9
тел. 033/713-951

Васпитач
УСЛОВИ: кандидат за васпитача са високом школом мора да 
поседује високо образовање које је стекао на: 1. на студијама 
другог степена (мастер академске студије,мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, 2. на основним 
студија у трајању од најмање 4 године, по прописима који 
су уређеивали високо образовање до 10 септембра 2005. 
године, 3. на студијама првог степена (основне академске 
струковне и спевијалистичке струковне студије), 4. на сту-
дијама у трајању од три године.

Васпитач
УСЛОВИ: кандидат за васпитача са вишом школом мора да 
поседује више образовање.

Кувар
УСЛОВИ: кандидат мора да поседује средње образовање 4. 
степен.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат мора да поседује основно образовање.

ОСТАЛО: Документација коју кандидати достављају: пријав-
ни формулар, попуњен и одштампан са интернет странице 
Министараства просвете науке и технолошког развоја; ове-
рена копија дипломе о стеченом образовању; извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ о нео-
суђиваности (потврду уверење), не старије од шест месеци. 
Доказ да поседује психичку, физичку и здравстену способ-
ност за рад са децом и ученицима, кандидат прибавља пре 
закључења уговора о раду. Конкурс ће спроводити Конкурс-
на комисија именована решењем директора. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку 
процену за рад са децом и ученицима у Националну службу 
за запошљавање. Комисија обавља разговора са кандидати-
ма и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацију “Послови”.

ОШ „КНЕЗОВА РАШКОВИЋА“
31322 Божетићи, Нова Варош
e-mail: osbozetici@gmail.com

тел. 033/660-361

Наставник математике
са 88,89% радног времена

Наставник српског језика и 
књижевности

са 94,44% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања (стечено на студијама другог степена: мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; и образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, односно степен и врста 
стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19).

ОСТАЛО: Остали услови за све кандидате: 1) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 2) да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 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; 3) имају 
држављанство Републике Србије; 4) знају српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете; потписану пријаву са 
радном биографијом; оверену фотокопију дипломе одго-
варајућег степена и врсте стручне спреме (за наставника); 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина (за наставника); оверену копију сведочан-
ства о завршеној средњој школи (за сервирку); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них и уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. Кандидати чије 
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који уђу у ужи круг биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака - о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели 
у својим пријавама. Након обављене психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима, конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о 
датуму обављања разговора, кандидати ће бити обавештени 
на број телефона који напишу на пријави. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Пријаве са потребном документацијом под-
носе се у затвореној коверти на адресу школе: ОШ “Кнезова 
Рашковића”, 31322 Божетићи, лично или поштом, са назна-
ком „Конкурс - не отварати”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Служ-
бени гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 75/2014, 13/2017 
- УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), испуњава 
и услове прописане чланом 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 - др. зако-
ни и 6/2020), односно чланом 16. Правилника о организа-
цији и систематизацији послова у ОШ „Кнезова Рашковића” 
у Божетићима, 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 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. Усло-
ви из става 2. тачке 1. овог конкурса доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова из ставе 2. тачке 3)-5) овог конкурса 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 
2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. У 
смислу услова из ставе 1. тачке 1. овог конкурса који се тичу 
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образовања кандидата обавезно је поседововање доказа о 
завршеној основној школи. Кандидати попуњавају пријемни 
формулар на званичној интернет страници Мунистарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар кандидати су дужни 
да приложе одговарајућу документацију којом се доказује 
испуњеност прописаних услова и то: сведочанство/уверење 
о завршеној основној школи; извод из матичне књиге рође-
них (на прописаном обрасцу са холограмом); уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци); уверење о нео-
суђиваности (не старије од шест месеци); личну биографију 
(CV). Доказ о психичкој, физичкој и здравстеној способности 
за рад са децом и ученицима, подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Сви докази прилажу се у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Пријаве на конкурс могу се 
поднети у року од осам дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са нео-
вереним копијама, неће бити узете у разматрање. Кандидати 
који испуњавају услове за оглашено радно место, а чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви 
потрбни докази и који су изабрани у ужи круг упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандаризованих поступака. Одлуку о избору кан-
дидата донеће конкурсна комисија након добијања резул-
тата психолошке процене кандидата, у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са 
кандидатима обавиће се у просторијама ОШ „Кнезова Раш-
ковића”, с тим да ће кандидати о датуму и времену разго-
вора бити обавештени на адресу из пријаве, односно број 
контакт телефона који су навели у својим пријавама. Прија-
ве са доказима о испуњености услова предати непосредно у 
секретаријату школе, радним данима у времену од 8 до 14 
сати или послати на следећу адресу: Основна школа „Кнезо-
ва Рашковића” из Божетића. Пријаве се предају у затворе-
ној коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос 
на радном месту чистачице”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени дока-
зи биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

ПРОКУПЉЕ

ПУ „СУНЦЕ“
18430 Куршумлија, Косовска 36а

тел. 027/381-534

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије), образовање стече-
но на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао образовање до 10. септембра 2005. 
године; одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије); студије у трајању од три године 
или више образовање; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела; да зна језик на 
коме се обавља васпитно-образовни рад и да је државља-
нин РС.

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије), образовање стече-
но на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао образовање до 10. септембра 2005. 
године из области психологије и педагогије; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела; да зна језик на коме се обавља васпитно-образовни 
рад и да је држављанин РС.

Секретар
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије), образовање стече-
но на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао образовање до 10. септембра 2005. 
године из области правних наука; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела; да зна језик на коме се 
обавља васпитно-образовни рад и да је држављанин РС.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме или завршена струковна 
школа у трајању од 3 године (III степен) - смер кувар; да 

кандидат има психичку, физичку и здравствену способност; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела; 
да зна језик на коме се обавља васпитно-образовни рад и да 
је држављанин РС.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна шко-
ла; да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела; да зна језик на коме се обавља 
васпитно-образовни рад и да је држављанин РС.

ОСТАЛО: Кандидати достављају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању или уверење о стече-
ној стручној спреми; извод из матичне рођених и уверење 
о држављанству РС не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење 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 кривична дела примања 
и давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримитарно пона-
шање, потврда из МУП-а - оригинал и доказ да против кан-
дидата није подигнута оптужница - потврда надлежног суда, 
оригинал (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење и сани-
тарну књижицу подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве слати на горе наведену 
адресу или донети лично, са назнаком „Конкурс“.

СРЕДЊА ШКОЛА 
ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Светосавска 23
тел. 027/8362-020

Наставник машинске групе предмета
Наставник физичке културе
на одређено време ради замене 

одсутног радника преко 60 дана, до 
његовог повратка са функције

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у складу са 
чл. 140. став 1 и 2 и чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, стечено: на студијама другог 
степена (мастер академске студије; мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије); студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
образовање до 10. септембра 2005. год. Кандидати морају да 
испуњавају услове предвиђене чланом 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
88/2017, 27/18-др.закона и 10/19).

ОСТАЛО: Кандидати достављају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању или уверење о стече-
ној стручној спреми; извод из матичне рођених и уверење 
о држављанству РС, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење да кандидат није осуђиван. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54

тел. 027/389-050

Наставник српског језика
за рад у матичној школи и издвојеном 

одељењу у Косаничкој Рачи
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове предвиђе-
не Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи и Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да имају одговарајуће 
образовање и то: професор српског језика и књижевности, 
професор српског језика и књижевности са општом линг-
вистиком, професор српске књижевности и језика, профе-
сор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским 

језицима, професор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и 
опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са 
јужнословенским језицима, професор српскохрватског јези-
ка са источним и западним словенским језицима, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску и општу 
књижевност, професор југословенске књижевности са стра-
ним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик,професор српског језика и српске књижевности,дипло-
мирани компаратиста, мастер филолог (студијски програми: 
Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српскакњижевност и језик са општом књижевношћу, Срп-
ски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски 
језик и лингвистика), мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), мастер филолог из области филолошких нау-
ка, професор југословенске књижевности из српског језика, 
мастер професор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне односно стручне области за 
одгоаварајући предмет), без обзира на пол и радно искуство. 
Кандидати морају да имају држављанство РС, да знају српски 
језик, да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело 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 да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; диплому или уве-
рење о завршеном факултету (оригинал или оверена фото-
копија); уверење о неосуђиваности прибавља школа; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци). Лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду). Пријаве слати на горе наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“СТОЈАН НОВАКОВИЋ”
18420 Блаце, Вука Караџића бб

тел. 027/371-373

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 
послове - шеф рачуноводства

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове према чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018, др. закон 
10/19, 6/2020), односно одговарајуће високо образовање из 
области економских наука у складу са Каталогом радних мес-
та и Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школии остале опште услове 
предвиђене Законом о раду стечено на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичке струковне студије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са 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 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 има положен 
стручни испит и да зна српски језик на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад, да има држављанство РС. 

Наставник математике
УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 

Наука и образовање
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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 са претходно 
завршеним студијама првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, са претходно завршеним сту-
дијама првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; занимања 
за обављање послова наставника математике утврђена су 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Про-
светни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 11/2019); знање српс-
ког језика и језика на којем се остварује образовно васпитни 
рад; држављанство РС; 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 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; поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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 кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
РС; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс са краћом биогра-
фијом прилажу: оригинал или оверену копију дипломе, за 
радно место шефа рачуноводства оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; извод рођених и уве-
рење о држављанству; уверење о неосуђиваности (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговаруће 
образовање стекли на том језику). Лекарско уверење се дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Пре доношења одлуке 
о избору врши се провера психофизичких способности кан-
дидата за рад са децом и ученицима од стране Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18400 Житни Поток

тел. 027/323-161

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања у складу са 
чл. 140 став 1 и 2 и чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, које је стекло: на студијама другог 
степена (мастер академске студије; мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије); студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет односно групу предмета; на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидати 
морају да испуњавају услове предвиђене чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ 88/2017, 27/18 - др. закона и 10/19).

Чистач
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена осмогодишња 
школа.

ОСТАЛО: Кандидати достављају пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; извод из МК рођених и 
уверење о држављанству РС; уверење да нису осуђивани. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

ОШ „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ“
18430 Куршумлија, Топличка 14

тел. 027/381-124

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 139 и 140, став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилником оближим условима 
за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. 
гласник 108/15), и то: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије, мастер струковне студије) то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплине, 
мултидисциплина, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао образовање до 10. септембра 2005. године; има 
дозволу за рад - лиценцу за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, има обуку и положен испит за директора; 
да има најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са 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 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 - уверење/
потврда из МУП-а оригинал; држављанство РС, да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: 
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, ове-
рену копију дозволе за рад, односно уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу, потврду о радном 
искуству, биографију са кратким прегледом кретања у служ-
би, уверење о држављанству не старије од 6 месеци, фото-
копију извода из МК рођених, уверење да није осуђиван и да 
се против њега не води истрага - прибавља школа, лекарско 
уверење, доказ о знању српског језика (ако образовање није 
стечено на српском језику). Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс за директора школе“ 
или лично.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР“
11420 Смедеревска Паланка

тел. 026/317-196

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава услове предвиђене чланом 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Кандидати морају 
да имају одговарајуће образовање за наставнике основне 
школе у складу са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. 
У складу са чланом 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, кандидати морају да имају образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским 
преносом система бодова. Образовање из става 1. овог чла-
на наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну 
биографију, попуњен пријавни формулар са сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверену копију, не старије 
од шест месеци), доказ о неосуђиваности за дела из члана 
139. став 1. тачка 3.Закона о основама система образовања 

и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања 
(оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика (обавезно за кандидате који 
образовање нису стекли на српском језику); оверену копију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту или потврду високошколске установе да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на у току студија или након дипломирања (није обавезно, 
уколико кандидат исто поседује, пожељно је да достави). Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Одлуку о избору кандидата Комисија ће 
донети у року од 8 дана од дана добијања резултата психо-
лошке процене способности за рад са ученицима. Пријаве 
слати на адресу: ОШ ,,Херој Иван Мукер“, Војводе Степе 20, 
11420 Смедеревска Паланка. Ближе информације се могу 
добити код секретара школе: 026/340-721.

ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА
11420 Смедеревска Паланка

тел. 026/311-057

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних чланом 24. Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
- одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), треба 
да испуњава и посебне услове прописане чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/17, 27/18 - други закони и 10/19), 
односно: да има стечено основно образовање (први степен 
стручне спреме); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе, у 
оригиналу или овереној фотокопији, следећу документацију: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци у односу на дан 
истека конкурса, сведочанство о завршеном основном обра-
зовању (оригинал или оверена копија), уверење из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затворау трајању од најмање три месеца, као и за 
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 да за њих није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, не ста-
рије од 6 месеци дана у односу на дан истека конкурса, доказ 
о знању српског језика, осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику или су положили испит из 
српског језика по програму одговарајуће школске устано-
ве. Кратак CV (потписан). Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Србије, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Конкурс спроводи комисија коју 
именује директор у складу са законом. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса 
и буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана од дана 
истека рока за подношење пријава упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити оба-
вештени путем имејла или бројева телефона које су наве-
ли у својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из 
претходног става. Разговор са кандидатима ће се обавити у 
просторији секретара школе, с тим што ће кандидати о дату-
му и времену бити обавештени. Комисија доноси решење о 
избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Лице које буде изабрано по конкурсу, 
дужно је да приложи доказ о поседовању психичке, физич-
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ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Благовременом пријавом сматра се пријава 
која је непосредно предата школи пре истека рока утврђе-
ног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у 
облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада 
у недељу или на дан државног празника, рок истиче истеком 
првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која у прилогу садржи све прилоге којима кандидат 
доказује да испуњава услове за избор у складу са Законом 
и овим конкурсом. Пријаве подносити на адресу (са назна-
ком „За конкурс”): Паланачка гимназија, 11420 Смедеревска 
Паланка, Вука Караџића 18 или непосредно радним данима 
од 8 до 14 часова. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе путем телефона: 026/310-631.

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 сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора да има 
степен и врсту стручне спреме у складу са важећим Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи - за обављање послова настав-
ника физике. Остали услови: 1) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 3) држављанство Републике Србије; 4) 
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства просвете; 
потписана пријава са радном биографијом; оверену копију 
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме; ори-
гинал или оверену копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; оверену копију извода из матичне књиге рођених 
и уверење о неосуђиваности. Доказ о знању српског јези-
ка и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад је 
диплома (као што је наведено напред, приликом доказивања 
степена и врсте стручне спреме). Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма 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 техно-
лошког развоја - део Ново на сајту, http://njnjnj.mpn.gov.rs/
njp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc). Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз 
које су приложени сви потребни докази и који уђу у ужи круг 
биће упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе које су навели у својим пријавама. Након обављене 
психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима, Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и обавља раз-
говор са кандидатима, а о датуму обављања разговора, кан-
дидати ће бити обавештени на број телефона који напишу 
на пријави. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Све пријаве са приложеном 
документацијом предати у секретаријату школе од 09.00 до 
12.00 часова или послати поштом на адресу: Основна школа 
„Радица Ранковић”, 11317 Лозовик, Трг првобораца 7.

Кувар
УСЛОВИ: потребно је да кандидат да има одговарајуће 
образовање и то: IV степен стручне спреме - кувар. Поред 
наведеног потребно је да кандидат испуњава опште усло-
ве у складу са чланом 139 и чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 

бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019): 1. да има одго-
варајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу докумен-
тацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар (налази 
се на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту, http://
njnjnj.mpn.gov.rs/njp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc); 2. кратку биографију; 3. оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о 
стеченом високом образовању; 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); 5. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 6. уве-
рење о неосуђиваности; 7. лекарско уверење (прилаже кан-
дидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења угово-
ра о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни 
формулар са документацијом слати препорученом поштом у 
затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну комисију”, на 
адресу: Основна школа „Радица Ранковић“, Трг првобораца 
7, 11317 Лозовик или доставити лично у секретаријат школе 
од 09 до 12 часова. Ближе информације се могу добити у 
секретаријату на телефон: 026/831-741.

ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА
11420 Смедеревска Паланка

тел. 026/311-057

Наставник географије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чл. 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 
140. Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији; 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 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 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; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови 
се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова који су пред-
виђени чл. 139. ст. 1. Закона о основама система образовања 
и васпитања из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ из тачке 2. прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем образовању, оригинал или 
оверену фотокопију уверења да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање - издато 
од МУП-а (не старије од 6 месеци од дана достављања прија-
ве на конкурс), оригинал или оверену фотокопију уверења о 

држављанству (не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс), оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци од 
дана достављања пријаве на конкурс), кратак CV (потписан), 
лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре потписи-
вања уговора о раду. Уколико кандидат није стекао образо-
вање на српском језику у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. У поступку одлучивања о избору 
наставника конкурсна комисија врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Решење о 
избору кандидата донеће изборна комисија, у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. Прија-
ве са потребном документацијом подносе се лично или путем 
препоручене поште на наведену адресу, са назнаком “Кон-
курс за пријем у радни однос - за наставника географије”.

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11328 Водањ, Петра Костића 1

тел. 026/4715-004

Наставник математике
са 90% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
139, 140. и 155. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр.88/2017, 27/18-др. 
закон, 10/19 и 6/20), стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању, односно образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по пропи-
сима који су утврђивали високо образовање до 10.09.2005.
године. Степен и врста образовања морају бити у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, 
бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 13/18 и 11/19). Кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у скла-
ду са Европским системом преноса бодова. Наставник који 
је у току студија положио испит из педагогије или психоло-
гије или положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из чл.142. ст.1. овог Закона. 
Кандидат треба да има и: уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена копија); психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: 
оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању са 
исправом којом се доказује да је стекао образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије или психологије 
или доказ да је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у чл. 139. ст. 1. тач. 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена копија). Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно 
или путем поште на адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”, Петра 
Костића 1, 11328 Водањ. Сва потребна обавештења могу се 
добити код секретара школе на број телефона: 026/4715-
004.

Наставник информатике
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наука и образовање
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УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
139, 140. и 155. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр.88/2017, 27/18-др. 
закон, 10/19 и 6/20), стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању, односно образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по прописима 
који су утврђивали високо образовање до 10.09.2005.године. 
Степен и врста образовања морају бити у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 13/18 и 11/19). Кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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 има и: уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена копија); психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: 
оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању са 
исправом којом се доказује да је стекао образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије или психологије 
или доказ да је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у чл. 139. ст. 1. тач. 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена копија). Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно 
или путем поште на адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”, Петра 
Костића 1, 11328 Водањ. Сва потребна обавештења могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 026/4715-
004.

Наставник енглеског језика
са 95% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
139, 140. и 155. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр.88/2017, 27/18-др. 
закон, 10/19 и 6/20), стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању, односно образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по пропи-
сима који су утврђивали високо образовање до 10.09.2005.
године. Степен и врста образовања морају бити у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, 
бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 13/18 и 11/19). Кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у скла-
ду са Европским системом преноса бодова. Наставник који 
је у току студија положио испит из педагогије или психоло-
гије или положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из чл.142. ст.1. овог Закона. 
Кандидат треба да има и: уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена копија); психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-

на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: 
оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању са 
исправом којом се доказује да је стекао образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије или психологије 
или доказ да је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у чл. 139. ст. 1. тач. 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена копија). Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно 
или путем поште на адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”, Петра 
Костића 1, 11328 Водањ. Сва потребна обавештења могу се 
добити код секретара школе на број телефона: 026/4715- 
004.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб

тел. 026/4761-699

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
одговарајуће образовање, најмање први степен стручне 
спреме, односно завршена основна школа; поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности 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, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није утврђено дискри-
минаторно понашање, у складу са законом; држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из става 1. тачке 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1. прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Потребно је да кандидати попуне пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
и одштампаног заједно са потребном документацијом о 
испуњености услова доставе установи. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона: 026/4761-699 (секретар).

ОШ „II ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД”
11325 Марковац, 8. октобар 10

тел/факс: 026/4861-006, 4861-030
e-mail: osmarkovac@gmail.com

Васпитач у припремном 
предшколском програму

УСЛОВИ: Кандидат треба да, поред општих услова про-
писаних чл. 24. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
54/09,32/13,75/14,13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутен-
тично тумачење), испуњава и услове из члана 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019), да има 
одговарајуће образовање у складу са Законом: образовање 
васпитача стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, мастер 
струковне студије и специјалистичке струковне студије), по 
пропису који је уређивао високо образовање од 10. септем-
бра 2005. године до 7. октобра 2017. године; на основним 
студијама у трајању најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; на студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање, да имају дозволу за рад (лиценцу); да 

имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 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 оли 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 (доказ - потврду 
одговарајуће установе да је кандидат положио српски језик 
достављају само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
објављен на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а уз одштампани 
пријавни формулар достављају и следећу документацију: 
радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном - 
CV; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију, не старију од 6 месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, 
не старију од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању (не старију од 6 месеци); дозволу за рад 
(лиценцу) за васпитача; уверење из казнене евиденције о 
неосуђиваности (не старије од шест месеци). Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду (лекарско уверење). Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве се 
достављају на адресу школе: 8. октобар 10, 11325 Марковац, 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Контакт теле-
фон: 026/4861-006. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА “20. ОКТОБАР”
25223 Сивац, Маршала Тита 271

тел. 025/711-049

Наставник српског језика
са 72% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - дру-
ги закони, 10/2019, 27/2018 - други закони и 6/2020): 1) да 
имају одговарајуће образовање: професор српског језика 
и књижевности, професор српског језика и књижевности 
са општом лингвистиком, професор српске књижевности и 
језика, професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јуж-
нословенским језицима, дипломирани филолог српске књи-
жевности са јужнословенским књижевностима, професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и 
југословенску књижевност, професор, односно дипломира-
ни филолог за југословенску књижевности српскохрватски 
језик, професор српскохрватског језика и опште лингвисти-
ке, професор за српскохрватски језик са јужнословенским 
језицима, професор за српскохрватски језик са источним и 
западним словенским језицима, професор српскохрватског 
језика и југословенске књижевности за наставу на у шко-
лама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађар-
ском, односно русинском или румунском језику, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску и општу 
књижевност, професор југословенске књижевности са стра-
ним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 
професор српског језика и књижевности у одељењима за 
националне мањине, професор српског језика и српске књи-
жевности, дипломирани компаратиста, мастер филлолог 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвстика), Српска књижевност 
и језик са компаратистиком)), мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, 
Српска филологија (српски језик и лингвстика), Филоло-
гија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност); професор српскохрватског језика и књижев-
ности; мастер филолог из области филолошких наука; про-
фесор југословенске књижевности и српског језика; 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
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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) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик и 
језик на којем се 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 тачка 1), 3-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду.

Наставник немачког језика
са 78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу морају да испуњавају 
услове прописане чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018 - други закони, 10/2019, 27/2018 - други закони и 
6/2020): 1) да имају одговарајуће образовање: професор, 
односно дипломирани филолог за немачки језик и књи-
жевност, мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик), мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик), мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм језик, књижевност и култура); 2) 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачка 1), 3-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Поред наведене документације кандидати треба да 
доставе и попуњен пријавни формулар објављен на званич-
ној интернет страници Министарства. Потребно је приложи-
ти и очитану личну карту (фотокопију). Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на телефоне: 025/711-049 и 711-035.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ГИМНАЗИЈА “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22300 Стара Пазова, Светосавска 5

тел. 022/310-271

Наставник физике
са 70% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140. и чл. 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања (стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; и обра-
зовање 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), одгова-
рајуће високо образовање у складу са чл. 140. и чл.142. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-

колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова), односно следећи степен и врста стручне 
спреме: за наставника физике: професор физике; дипломи-
рани физичар; дипломирани астрофизичар; дипломирани 
физичар за општу физику; дипломирани физичар за при-
мењену физику; дипломирани физичар - информатичар; 
професор физике за средњу школу; дипломирани физичар - 
истраживач; дипломирани физичар за теорију и експеримен-
талну физику; дипломирани физичар за примењену физику 
и информатику; дипломирани физичар - професор физике 
- мастер; дипломирани физичар - теоријска и експеримен-
тална физика - мастер; дипломирани физичар - примење-
на и компјутерска физика - мастер; дипломирани физичар 
- примењена физика и информатика - мастер; дипломира-
ни професор физике - мастер; дипломирани физичар - мас-
тер; дипломирани физичар - мастер физике - метеороло-
гије; дипломирани физичар - мастер физике - астрономије; 
дипломирани физичар - мастер медицинске физике; мастер 
физичар; мастер професор физике. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно заврше-
не основне академске студије на студијским програмима из 
области физике. Уколико школа преузимањем или конкур-
сом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из 
става 1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада за предмет Физика може да изводи и: дипломирани 
астроном, астрофизички смер. за наставника физичког вас-
питања: професор физичког васпитања; дипломирани педа-
гог физичке културе; професор физичке културе; професор 
физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране; професор физичког васпитања - дипломи-
рани организатор спортске рекреације; професор физичког 
васпитања - дипломирани кинезитерапеут; дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта - мастер; дипломи-
рани професор физичког васпитања кинезитерапије - мас-
тер; мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер 
професор физичког васпитања и кинезитерапије; мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет). 

ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства просвете; 
потписану пријаву са радном биографијом; оверену фотоко-
пију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме; 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених уверење о 
неосуђиваности из МУП-а. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Све пријаве са приложеном документацијом доста-
вити на адресу: Гимназија „Бранко Радичевић”, 22300 Ста-
ра Пазова, Светосавска 5, лично или поштом, са назнаком 
„Конкурс за наставника физике” или „Конкурс за наставника 
физичког васпитања”.

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ
22400 Рума, Главна 71

тел. 022/473-560

Наставник физичког васпитања

Чистачица

Чистачица
место рада Вогањ

УСЛОВИ: За радно место наставник физичког васпитања: 
високо образовање 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, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинује целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошкоих наука,при чему 
ово лице мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септрембра 2005. године. Врста 
образовања прописана је Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/2019) и под одговарајућом врста образовања подразу-
мева се. професор физичког васпитања, професор физич-
ке културе, дипломирани педагог физичке културе, профе-
сор физичког вапитања - дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране, професор физичког васпитања - дипл. орга-
низатор спортске рекреације, професор физичког васпитања 
- дипломирани кинезитерапеут, диплмоирани 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, професор спорта и 
физичког васпитања, професор спорта и физичке културе, 
мастер професор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет). За радно место чистачице: основно 
образовање (завршена основна школа).

ОСТАЛО: 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 изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породоци, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и притив 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривчну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законм, утврђено дискириматорно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад (уколико кан-
дидат није стекао образовање на српском језику, у обавези 
је да достави доказ да је положио српски језик по програму 
одговарајуће високошколске установе). Уз пријаву се при-
лаже 1. одштампан и попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, 2. кратка лична и рад-
на биографија са адресом и контакт телефоном, својеручно 
потисана, 3. оригинал или оверен препис дипломе о заврше-
ном одговарајућем образовању (диплома о високој школској 
спреми - лица која су стекла академско звање мастер, дос-
тављају и диплому о завршеним основним студијама првог 
степена на студијском програму за одговарајући предмет; 
за радно место чистачице - подноси се оригинал или оверен 
препис дипломе о завршеном о завршеној основној школи), 
4. уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија од стране надлежног органа), 5. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија од стране 
надлежног органа), 6. уверење о неосуђиваности (уверење 
из казнене евиденције МУП-а, не старије од шест месеци). 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Лекарско уверење под-
носи изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријаву је осам дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве са доказима о испуњености услова дос-
тављају се путем поште или лично на адресу: ОШ „Вељко 
Дугошевић”, Главна 71, 22400 Рума. Ближа обавештења се 
могу добити од секретара школе на тел. 022/473-560.

ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“
22400 Рума, Главна 177

тел. 022/478-966
e-mail: skolazjjruma@gmail.com

Чистачица
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
(минимум први степен стручне спреме); 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 

Наука и образовање
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слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије, 5. да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс потребно је доставити: 1. испуњеност 
услова у погледу врсте и степена стручне спреме доказује 
се уверењем/дипломом о звању и степену стручне спреме 
(оригинал или оверена копија); 2. уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 3. извод из матичне књиге рођених; 
4. уверење из казнене евиденције МУП-а да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 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 пона-
шање (не старије од 6 месеци); 5. пријавни формулар, који 
се преузима са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор дужни су да пре закључења уговора о раду 
доставе уверење о психичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање на конкурс 
је осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Сва потребна обавештења могу се добити од 
секретара школе на тел. 022/478-966. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова подносе се лично или 
на адресу ОШ „Змај Јова Јовановић” Рума, Главна 177, са наз-
наком „За конкурс“.

Наставник разредне наставе

Наставник математике
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање - 
под одговарајућим образовањем сматра се високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинује 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошкоих наука,при чему ово лице мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септрембра 2005. године; врста образовања прописана 
је Правилником о врсти и степену стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл.гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2. да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 1. ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; 2. уверење о држављанству; 3. извод из 
матичне књиге рођених; 4. уверење из казнене евиденције 
МУП-а да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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; 5. пријавни 
формулар, који се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор дужни су да пре закључења уго-
вора о раду доставе уверење о психичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање 

на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Сва потребна обавештења могу се добити од 
секретара школе на тел. 022/478-966. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова подносе се лично или 
на адресу ОШ „Змај Јова Јовановић”, Рума, Главна 177, са 
назнаком „За конкурс“.

ОШ “НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“
22421 Буђановци, Небојше Јерковића 1

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

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др. закони и 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020): да имају одговарајуће образо-
вање; да имају психичку, физичку способност  и здравствену 
способност за рад са полазницима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 су држављани 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 интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; биографију; диплому о стеченом 
образовању; 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 Зако-
на о основама система образовања и васпитања прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Потребно је приложити 
оригинале или оверене фотокопије докумената. Пријаве на 
конкурс се достављају поштом или лично на горенаведену 
адресу. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Телефон за информације: 022/447-214. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СРЕМСКИ ФРОНТ “

22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 022/712-137

Наставник музичке културе
са 75% радног времена 

УСЛОВИ: услови за рад на радном месту наставника музичке 
културе, прописани су чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” , бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). Чланом 139. и 
140. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања прописани су услови за заснивање радног односа 
у школи и то да лице: 1) има одговарајуће високо образо-
вање - на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије ) и то: 1) на студијама другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; 2) студијама другог степена из области 
предагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице мора да има 
завршене студије првог степна из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета); 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које 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 мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-

них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање, 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Врста образовања прописана је Правил-
ником 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), те послове наставника 
музичке културе могу да обављају следећа лица: академски 
музичар, дипломирани музичар-музички педагог, дипломи-
рани музички педагог, дипломирани музичар-композитор, 
дипломирани композитор, дипломирани музичар-диригент, 
дипломирани музичар-музиколог, дипломирани музико-
лог, дипломирани диригент, дипломирани музичар-акор-
деониста, дипломирани музичар-гитариста, дипломирани 
музичар-соло певач, дипломирани професор солфеђа и 
музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломира-
ни музичар-пијаниста, дипломирани музичар-чембалиста, 
дипломирани музичар-оргуљаш, дипломирани музичар-хар-
фиста, дипломирани музичар-перкусиониста, дипломи-
рани музичар-виолиниста, дипломирани музичар-виоли-
ста, дипломирани музичар-виолончелиста, дипломирани 
музичар-контрабасиста, дипломирани музичар-флаутиста, 
дипломирани музичар-обоиста, дипломирани музичар-кла-
ринетиста, дипломирани музичар-фаготиста, дипломирани 
музичар-хорниста, дипломирани музичар-трубач,дипломи-
рани музичар-тромбониста, дипломирани музичар-тубиста, 
професор црквене музике и појања, дипломирани музи-
чар-саксофониста, професор солфеђа и музичке културе, 
дипломирани музичар-педагог, дипломирани музичар-баја-
ниста, дипломирани музичар за медијску област, професор 
музичког васпитања, дипломирани музичар-педагог, дипло-
мирани флаутиста, дипломирани црквени музичар (педа-
гог, појац и диригент хора), мастер теоретичар уметности 
(професионални статус: музички педагог), етномузиколог 
(музиколог или музички теоретичар), мастер музички умет-
ник (сви професионални статуси), мастер композитор, про-
фесор музичке културе, дипломирани трубач, дипломирани 
клавириста, мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет).

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави следеће доказе о 
испуњавању услова: оверена фотокопија или оверен пре-
пис дипломе о стеченом високом образовању(за лица која 
су стекла академско звање мастер, доставља се и оверена 
копија дипломе о завршеним основним академским студија-
ма); уверење о држављанству не старије од 6 месеци или 
оверену копију уверења о држављанству (не старијег од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија извода); уверење о неосуђиваности и 
непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 
месеци); доказ о познавању српског језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад (подноси се уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику на ком се изво-
ди образовно васпитни рад); биографски подаци. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар са интернет сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја који прилажу уз 
доказе о испуњавању услова. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
на конкурс са документацијом и прилозима подносе се пре-
порученом пошиљком или лично на адресу Основне школе 
„Сремски фронт” Шид, Мајке Јевросиме 1, 22240 Шид. За све 
додатне информације кандидати се могу обратити секретару 
школе радним даном од 8 до 12 часова, на телефон: 022/712-
137 или на мејл-адресу школе: os.sremski.front@gmail.com.

ОШ „МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ - 
ФЕЋКО“

22420 Платичево, Лале Јанића 3
тел./факс: 022/2451-263

Наставник српског језика
са 89% радног времена

Домар
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање, и 
то: за наставника српског језика - одговарајуће обавезно 
образовање у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи, 
а за домара - III степен стручне спреме; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик. Кандидат је 
у обавези да приложи следећа документа, у оригиналу или 
овереној копији не старијој од шест месеци: попуњен пријав-
ни формулар (одштампан са интернет странице Министар-
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ства просвете); диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 
став 1 тачка 3) Закона; уверење о држављанству Републике 
Србије; доказ о познавању српског језика - подноси само 
кандидат који није стекао образовање на српском језику. 
Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за достављање пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви”. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Контакт за додатне информације о конкурсу: 
Владимир Марковић. 

ОШ “23. ОКТОБАР”
22308 Голубинци, Путиначка 1

тел. 022/381-846
e-mail: sm.skolagolubinci@neobee.net

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу 
са  важећим Правилником о организацији и систематизацији 
послова у школи - завршен 1. степен стручне спреме, однос-
но завршену основну школу, испуњеност услова по прописи-
ма Закона о раду као и услов из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидати попоњавају 
пријавни формулар на званичној страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Документација 
потребна за конкурс: оверена диплома о стеченом образо-
вању; уверење да кандидат није осуђиван - оргинал или ове-
рена копија; уверење о држављанству - оригинал или овере-
на копија; извод из матичне књиге рођених - оригинал или 
оверена копија; кратак CV кандидата. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља се при закључивању уговора 
о раду. Пријава на конкурс са доказима о испуњености усло-
ва за пријем у радни однос достављају се на горенаведену 
адресу са назнаком „За конкурс - чистачица“. Све пријаве са 
приложеном документацијом предати у секретаријату школе 
од 09.00 до 12.00 часова или послати поштом на горенаве-
дену адресу у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
“НИКОЛА ТЕСЛА“
22240 Шид, Школска 1

тел. 022/712-503

Наставник електротехничке групе 
предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чланова 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17,10/19 и 6/20) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 8/15, 11/16, 2/17 и 8/17) и то да: 1) 
има одговарајуће образовање: дипломирани инжењер елек-
тротехнике; дипломирани инжењер електротехнике и рачу-
нарства; мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 
претходно завршене основне академске студије у области 
електротехнике и рачунарства; лица која су стекла академ-
ско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, 
положених најмање пет предмета из области рачунарства 
и информатике (од тога најмање један из области Програ-
мирање и најмање један из области Објектно оријентисано 
програмирање) и најмање два предмета из једне или две 
следеће области - Математика или Теоријско рачунарство, 
што доказују потврдом издатом од стране матичне високош-
колске установе; 2) 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 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 пол-
не 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, а што 
доказују уверењем из МУП-а из казнене евиденције (не ста-
рије од 6 месеци); 4) има држављанство Републике Србије 
- доказ: оригинал или оверена фотокопија; 5) зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. У складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и методич-

ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова. Ово образо-
вање је наставник да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. 3. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају Школи на адресу: 
Техничка школа „Никола Тесла” Шид, Школска 1 или се 
могу предати лично у секретаријату школе. Решење о избо-
ру кандидата донеће Конкурсна комисија, након добијања 
резултата психолошке процене способности кандидата који 
су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Ближе информације се могу 
добити на телефон 022/712-503. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаго-
времене или непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ “СЛОБОДАН САВКОВИЋ”
22305 Стари Бановци, Грчка 31

тел. 022/351-214
e-mail: ossbanovci@mts.rs

Наставник српског језика
проценат норме 83%

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образо-
вање из члана 139 и члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закон. 10/2019 - даље Закон и 
6/2020) за наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога или психолога, односно лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање, и то: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (б) 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, при 
чему мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. и образовање 
из психолошких и 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 (кандидат мора да има 
степен и врсту стручне спреме у складу са важећим Правил-
ником о степену и врсти образовања и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,13/8 и 11/2019). 
Кандидат, поред одговарајућег образовања, мора да има: 
1) психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 2) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или 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; 
3) има држављанство Републике Србије; 4) зна српски језик. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду, а докази о испуњености осталих услова су 
саставни део пријаве на конкурс. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати треба да приложе: попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете у делу 
„Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.do и потписа-
на пријава са радном биографијом; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне 
спреме (не старију од шест месеци од дана објављивања 
огласа); оригинал или оверена копија потврде/уверења о 
стицању образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина (кандидат који је положио испит за 
лиценцу може доставити доказ о положеном испиту у ори-
гиналу или овереној копији (не старије од шест месеци од 
дана објављивања огласа); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци од дана објављивања огласа); оригинал 

или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од шест месеци од дана објављивања огласа); 
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног 
понашања - уверење из МУП-а (не старије од шест месеци 
од дана објављивања огласа); доказ да зна српски језик кан-
дидат доставља само уколико образовање није стекао на 
српском језику; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду (лекарско уверење) не старије од 
шест месеци од дана објављивања огласа. Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који уђу у ужи круг биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на контакт адресе које су навели у 
својим пријавама. Након обављене психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима, конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о датуму 
обављања разговора, кандидати ће бити обавештени на број 
телефона који напишу на пријави. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријавом на конкурс 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе спровођења законом предвиђеног поступка - кон-
курса за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Пријаве на конкурс за избор наставника српс-
ког језика подносе се у затвореној коверти лично или путем 
препоручене пошиљке на адресу: Основна школа ”Слободан 
Савковић”, Стари Бановци, Грчка 31, уз напомену „Конкурс 
за _____ (назначити радно место) - не отварати”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање 
као ни фотокопије докумената које нису оверени од стране 
надлежних органа. Решење о избору кандидата биће донето 
у року предвиђеном у чл. 154 став 7 Закона. Сва потребна 
обавештења о конкурсу могу се добити код секретара школе 
на број телефона: 022/351-214.

ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИЋ“
22240 Шид, Лазе Костића 2

тел. 022/2712-529

Наставник географије
за 75% норме часова

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника 
географије може да буде примљено лице које поред општих 
услова прописаних Законом о раду испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање: високо образовање - на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, професор географије; дипломирани географ; дипломи-
рани географ - просторни планер; дипломирани професор 
географије - мастер; мастер географ; мастер професор 
географије; дипломирани географ – мастер; лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије студијског програма: 
географија, дипломирани географ, професор географије; 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Додатна 
знања испити и радно искуство: дозвола за рад - лиценца. 
Докази о испуњавању услова: диплома о стеченом одгова-
рајућем образовању; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење о 
неосуђиваности (не старије од 6 месеци); личну биографију 
(CV). Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фото-
копији. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве: осам дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Лице заду-
жено за давање обавештења о јавном конкурсу: Мирјана 
Перовић, 022/2712-529. Адреса на коју се подносе пријаве: 
Гимназија „Сава Шумановић” Шид, Лазе Костића 2, 22240 
Шид. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назна-
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ком „Конкурс за пријем у радни однос”. Конкурс за пријем 
у радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће дирек-
тор именовати посебним решењем. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за 
рад са децом и ученицима. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
предложени сви тражени докази биће одбачене закључком 
конкурсне комисије.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ФИЛИП ВИШЊИЋ“

22240 Шид, Петра Кочића бб
тел. 022/2712-254

Наставник клавира
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; 
дипломирани музичар -пијаниста; академски музичар пија-
ниста; мастер музички уметник, професионални статус - кла-
вириста.

Наставник хармонике
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење акордеониста; 
дипломирани музичар акордеониста; академски музичар 
акордеониста; мастер музички уметник, професионални ста-
тус - акордеониста/хармоникаш.

Наставник виолине
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење виолиниста, 
дипломирани музичар - виолиниста; академски музичар вио-
линиста; мастер музички уметник, професионални статус - 
виолиниста.

Наставник кларинета
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење кларинетиста; 
дипломирани музичар - кларинетиста; академски музичар 
кларинетиста; мастер музички уметник, професионални ста-
тус - кларинетиста.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и остале услове 
прописане чланом 139, 140. и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: да имају одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чл. 140. и 142. ЗООСОВ-а („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/2020) и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка у основној музичкој школи (“Сл. гл. РС”, бр. 18/17, 2/17, 
9/19 и 1/2020), одговарајуће 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 праксе 
у установи, у складу са ЕСПБ; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност - за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 (три) месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављанство Републи-
ке Србије. Психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, за кандидате из ужег избора који испуњавају 
услове у погледу врсте стручне спреме, а који су се благо-
времено и са потпуном документацијом пријавили на кон-
курс, вршиће Национална служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Наведени услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености су саставни део пријаве 
на конкурс, осим доказа да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност, који се прибавља пре закљу-
чења уговора о раду. Приликом пријаве на конкурс кандидат 
је дужан да приложи следеће доказе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању и оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци), извод из МКР (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), доказ да канди-
дат 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Сви докази који се прилажу уз 
пријаву морају бити оригинали или оверене фотокопије, не 
старије од 6 месеци. По завршеном конкурсу документација 
се не враћа кандидатима.

ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Особа за контакт: 
Мирјана Самарџић, секретар установе. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу: Основна музичка школа 
“Филип Вишњић” Шид, Петра Кочића бб, 22240 Шид (са наз-
наком “За конкурс“). Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“
22320 Инђија, Цара Душана 9

тел. 022/555-895

Наставник математике
УСЛОВИ: 1) кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17...6/20), и 
то: мора да има одговарајуће образовање за наставнике 
основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012...11/19): професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за теоријску математи-
ку и примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипломирани мате-
матичар за математику економије, професор информатике 
- математике, дипломирани математичар - астроном, дипло-
мирани математичар - примењена математика, дипломира-
ни 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 матема-
тичар - теоријска математика, дипломирани инжењер мате-
матике (са изборним предметом Основи геометрије), профе-
сор хемије - математике, професор географије - математике, 
професор физике - математике, професор биологије - мате-
матике,- професор математике - теоријско усмерење, профе-
сор математике - теоријски смер, дипломирани математичар 
и информатичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе; лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер 
треба да имају завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предмета геометрија 
или основи геометрије) или двопредметне наставе матема-
тике и физике односно математике и информатике; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) 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 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)да има 
држављанство 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 пријавним формуларом доставља школи. Уз 
пријавни формулар кандидат доставља: 1) краћу биографију 
са адресом и контакт телефоном, 2) оригинал или оверену 
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 3) оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, 
4) оригинал или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених, 5) доказ о неосуђиваности (извод из казнене еви-
денције), 6) доказ о познавању српског језика, на коме се 

остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са 
ученицима - лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом предати у секретаријат школе 
или послати поштом на адресу: ОШ „Петар Кочић“ Инђија, 
Цара Душана 9.

Наставник немачког језика
са 66,66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17...6/20), и то: 
1) да има одговарајуће образовање за наставнике основне 
школе у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/12...11/19) - професор, односно дипломирани филолог 
за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил немачки језик), мас-
тер професор језика и књиж. (студијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култу-
ра); мастер професор предметне наставе (претходно заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет); 2) да 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 родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
пријавни формулар кандидат доставља: 1) краћу биографију 
са адресом и контакт телефоном, 2) оригинал или оверену 
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 3) оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, 
4) оригинал или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених, 5) доказ о неосуђиваности (извод из казнене еви-
денције), 6) доказ о познавању српског језика, на коме се 
остварује образовно васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са 
ученицима - лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом предати у секретаријат школе 
или послати поштом на адресу: ОШ ”Петар Кочић”, Инђија, 
Цара Душана 9.

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17...6/20), и то: 
1) да има одговарајуће образовање за наставнике основне 
школе у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/12...11/19) 1): професор техничког образовања, профе-
сор технике, професор технике и информатике, професор 
информатике и техничког образовања, професор техничког 
образовања и машинства, професор технике и машинства, 
професор машинства, професор електротехнике, професор 
техничког образовања и техничког цртања, професор тех-
ничког образовања и физике, професор физике и основа 
технике, професор техничког образовања и хемије, дипло-
мирани педагог за физику и општетехничко образовање 
ОТО, дипломирани професор физике и основа технике за 
основну школу, професор физике и основа технике за основ-
ну школу, професор техничког образовања и васпитања, 
професор техничког васпитања и образовања, професор 
политехничког образовања и васпитања, професор политех-
ничког васпитања и образовања, професор политехничког 
образовања, професор технике и графичких комуникација, 
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професор производно-техничког образовања, дипломирани 
педагог за техничко образовање, дипломирани педагог за 
физику и основе технике, професор основа технике и произ-
водње, професор политехнике, професор технике и медија-
текарства, професор техничког образовања и медијатекар, 
дипломирани физичар - професор физике и основа технике 
за основну школу - мастер, дипломирани професор физике 
и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани 
професор технике и информатике - мастер, дипломира-
ни професор технике - мастер, мастер професор технике 
и информатике, мастер професор информатике и технике, 
професор основа технике и информатике,мастер профе-
сор технике и информатике за електронско учење, мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из области техничког и информатичког обра-
зовања); наставу из предмета одређених у ставу 1. овог чла-
на могу да изводе и лица која су завршила двопредметне 
студије на факултету, ако су на том факултету савладала 
програм из тих предмета у трајању од осам семестара; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 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 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) да има 
држављанство 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 пријавним формуларом доставља школи. Уз 
пријавни формулар кандидат доставља: 1) краћу биографију 
са адресом и контакт телефоном, 2) оригинал или оверену 
копију дипломе о стеченој стручној спреми, 3) оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, 
4) оригинал или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених, 5) доказ о неосуђиваности (извод из казнене еви-
денције), 6) доказ о познавању српског језика, на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са 
ученицима - лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом предати у секретаријат школе 
или послати поштом на адресу: ОШ „Петар Кочић“, Инђија, 
Цара Душана 9.

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17...6/20), и то: 
1) да има одговарајуће образовање за наставнике основне 
школе у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/12...11/19): 1) професор разредне наставе, професор 
педагогије са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломи-
рани учитељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља школи.Уз 
пријавни формулар кандидат доставља: 1) краћу биографију 
са адресом и контакт телефоном, 2) оригинал или оверену 
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 3) оригинал или 

оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, 
4) оригинал или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених, 5) доказ о неосуђиваности (извод из казнене еви-
денције), 6) доказ о познавању српског језика, на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са 
ученицима - лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом предати у секретаријат школе 
или послати поштом на адресу: ОШ ”Петар Кочић”, Инђија, 
Цара Душана 9.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” бр. 88/17..6/20), и то: 1) да има 
одговарајуће образовање за спремачицу, прописано чланом 
40. Правилника о организацији и систематизацији посло-
ва у ОШ ”Петар Кочић” Инђија (дел. бр. 277/20.3.2018.г., 
958/2/13.9.2018.г., 929/1/12.9.2019., 53/23.1.2020)) - основно 
образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 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 пона-
шање; 4) да има држављанство 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 пријавним формуларом доставља школи. Уз 
пријавни формулар кандидат доставља: 1) краћу биографију 
са адресом и контакт телефоном, 2) оригинал или оверену 
копију сведочанства о завршеној основној школи; 3) ориги-
нал или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије, 4) оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених, 5) доказ о неосуђиваности (извод из казнене 
евиденције), 6) доказ о познавању српског језика, на коме се 
остварује образовно васпитни рад, (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом-ученицима - лекарско уверење, доставља изабра-
ни кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве са потребном документацијом предати у секре-
таријат школе или послати поштом на адресу: ОШ ”Петар 
Кочић”, Инђија, Цара Душана 9.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-
ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА 

„СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ“ 
22400 Рума, Вука Караџића 70

тел. 022/474-784

Узгајивач домаћих животиња - 
радник у школској радионици

4 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Кандидати морају испуњавати услове за 
заснивање радног односа у складу са чланом 139. Закона о 
основама система образовања васпитања („Сл гласник РС“, 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), односно: 1) имати 
одговарајуће образовање: кандидат треба да има четврти 
или трећи степен стручне спреме, средње стручно образо-
вање, 2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 3) морају поседовати доказ о 
неосуђиваности, односно не смеју бити осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривична дела за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе; против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 

без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
4) да има држављанство Републике Србије, 5) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства, био-
графију (CV), доказ о одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, не 
старија од 6 месеци), доказ односно уверење о неосуђива-
ности из казнене евиденције МУП-а РС (оригинал, не старији 
од 6 месеци), уверење о држављанству (оргинал или овере-
на копија, не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оргинал или оверена копија, не старија од 6 месе-
ци). Доказ о знању српског језика, достављају само канди-
дати који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику. Доказ о здравственој способности доставља канди-
дат који буде изабран, непосредно пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна 
комисија врши ужи избор кандидата које упућује на претход-
ну психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима. Психолошку процену способности врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве 
на конкурс доставити лично или слати на адресу: Средња 
пољопривредно прехрамбена школа “Стеван Петровић Бри-
ле”, Рума, Вука Караџића 70, 22400 Рума. Контакт телефон: 
022/474-784.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У 

СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Квантитативни методи у економији
на одређено врене од 5 година

2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред наведених услова, кандидати треба да испу-
не и друге услове прописане одредбама Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС” 88/17), Статута Универзитета 
у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. године, Стату-
та Економског факултета у Суботици бр. 01-1812 од 31. маја 
2018. године, са изменама и допунама од 20. децембра 2018. 
године, Правилника о ближим мимималним условима за 
избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду од 
3. марта 2016. године (измене и допуне од 8. септембра 2016. 
године, 22. септембра 2016. године, 1. децембра 2016. годи-
не, 8. марта 2018. године и 9. октобра 2018. године) и Пра-
вилника о избору наставника и сарадника Економског факул-
тета у Суботици бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима подносе се Еко-
номском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву при-
ложити: Образац - подаци о кандидату пријављеном на кон-
курс за избор у звање наставника Универзитета (2. одељак 
реферата о пријављеним кандидатима) у штампаној форми 
и у електронској форми на CD-у (Образац и Упутство су дос-
тупни на сајту Универзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs), 
биографију, фотокопију личне карте (у случају чиповане 
личне карте потребно је доставити очитану личну карту), 
оверене фотокопије диплома, списак радова и саме радове, 
потврду о томе да лице није правоснажном пресудом осуђе-
но за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе које издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи, као и 
све остале доказе који упућују на испуњеност услова пред-
виђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факул-
тета и Правилницима Универзитета и Факултета. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматра-
не. Факултет неће враћати примљену конкурсну документа-
цију кандидатима.

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Пословна информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор информатичких 
наука, са докторском дисертацијом из уже научне области 
Пословна информатика. Поред наведених услова, кандидати 
треба да испуне и друге услове прописане одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17) Статута 
Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. 
године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01- 

Наука и образовање
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1812 од 31. маја 2018. године, са изменама и допунама од 
20. децембра 2018. године, Правилника о ближим мимимал-
ним условима за избор у звања наставника на Универзитету 
у Новом Саду од 3. марта 2016. године (измене и допуне од 
8. септембра 2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. 
децембра 2016. године, 8. марта 2018. године и 9. октобра 
2018. године), и Правилника о избору наставника и сарад-
ника Економског факултета у Суботици бр. 01-3503 од 15. 
новембра 2018. године.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима подносе се Еко-
номском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву при-
ложити: Образац - подаци о кандидату пријављеном на кон-
курс за избор у звање наставника Универзитета (2. одељак 
реферата о пријављеним кандидатима) у штампаној форми 
и у електронској форми на CD-у (Образац и Упутство су дос-
тупни на сајту Универзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs), 
биографију, фотокопију личне карте (у случају чиповане 
личне карте потребно је доставити очитану личну карту), 
оверене фотокопије диплома, списак радова и саме радове, 
потврду о томе да лице није правоснажном пресудом осуђе-
но за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе које издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи, као и 
све остале доказе који упућују на испуњеност услова пред-
виђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факул-
тета и Правилницима Универзитета и Факултета. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматра-
не. Факултет неће враћати запримљену конкурсну докумен-
тацију кандидатима.

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Финансије и рачуноводство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор информатичких 
наука, са докторском дисертацијом из уже научне области 
Пословна информатика. Поред наведених услова, кандидати 
треба да испуне и друге услове прописане одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17) Статута 
Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. 
године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01- 
1812 од 31. маја 2018. године, са изменама и допунама од 
20. децембра 2018. године, Правилника о ближим мимимал-
ним условима за избор у звања наставника на Универзитету 
у Новом Саду од 3. марта 2016. године (измене и допуне од 
8. септембра 2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. 
децембра 2016. године, 8. марта 2018. године и 9. октобра 
2018. године), и Правилника о избору наставника и сарад-
ника Економског факултета у Суботици бр. 01-3503 од 15. 
новембра 2018. године.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима подносе се Еко-
номском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року 
од 15 дана од дана објављивања Конкурса. Уз пријаву при-
ложити: Образац - Подаци о кандидату пријављеном на кон-
курс за избор у звање наставника Универзитета (2. одељак 
реферата о пријављеним кандидатима) у штампаној форми 
и у електронској форми на CD-у (Образац и Упутство су дос-
тупни на сајту Универзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs ), 
биографију, фотокопију личне карте (у случају чиповане 
личне карте потребно је доставити очитану личну карту), 
оверене фотокопије диплома, списак радова и саме радове, 
потврду о томе да лице није правоснажном пресудом осуђе-
но за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе које издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи, као и 
све остале доказе који упућују на испуњеност услова пред-
виђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факул-
тета и Правилницима Универзитета и Факултета. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматра-
не. Факултет неће враћати примљену конкурсну документа-
цију кандидатима.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа.

Наставник здравствене неге
са 66% радног времена, на мађарском 

наставном језику

Наставник акушерства са негом - 
вежбе

са 34% радног времена, на мађарском 
наставном језику

Наставник здравствене неге деце 
раног узраста

са 20% радног времена

Наставник педијатрије - вежбе
са 26% радног времена

Наставник основа клиничке 
медицине - вежбе

са 13% радног времена

Наставник прве помоћи
са 21% радног времена

Наставник здравствене неге - вежбе
са 20% 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: одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140. став 1.Закона: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне 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. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик).

ОСТАЛО: члан 141 став 3 Закона регулише да, изузетно, 
послове наставника уметничких 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 изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 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. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019, даље Пра-
вилник) прописани су степен и врста образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Здравство и социјална заштита 
и то за стицање образовања у трајању од две године и за 
средње образовање и васпитање у трогодишњем и четво-
рогодишњем трајању. Правилник може да се преузима на 
званичној интернет страници Средње медицинске школе: 
www.medicinskasu.edu.rs. Кандидат је дужан да уз попуњени 
пријавни формулар, који се преузима на званичној интернет 

страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (www.mpn.gov.rs) на конкурс достави: оверену копију 
доказа о стеченом одговарајућем високом образовању у 
складу с чл.140. Закона и Правилника, оверену копију дока-
за о стеченом одговарајућем средњем образовању у складу 
са Правилником, уверење из казнене 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 мађарски језик, (оверена копија дипло-
ме о завршеној средњој школи, вишој школи или факулте-
ту на српском/мађарском језику или уверење о положеном 
испиту из српског/мађарског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе). Уколико је кандидат сте-
као 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 психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Након психолошке процене 
конкурсна комисија обавиће разговор са кандидатима који 
се налазе на листи кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и доноси решење о избору кандидата. 
Изабрани кандидат доставља лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Копије дока-
за 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 раз-
матрање. Пријаве доставити на адресу: Средња медицинска 
школа, 24106 Суботица, Београдски пут 126, са назнаком 
,,Конкурс за радно место”.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126

Здравствена нега и рехабилитација
са 20% радног времена, на мађарском 

наставном језику

Масажа
са 47% радног времена, на мађарском 

наставном језику

Физикална терапија - вежбе
са 33% радног времена

Здравствена нега
са 66% радног времена

Прва помоћ
са 34% радног времена

Анатомија и физиологија
са 60% радног времена

Хигијена са здравственим 
васпитањем

са 40% 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: одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140. став 1.Закона: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне 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. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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-

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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ра на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик).

ОСТАЛО: Члан 141. став 3. Закона регулише да, изузет-
но, послове наставника уметничких 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 изузетно, наставник и 
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. 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. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019, 
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 преу-
зима 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, овере-
ну копију доказа о стеченом одговарајућем средњем образо-
вању у складу са Правилником, уверење из казнене евиден-
ције 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 мађарски језик, (оверена 
копија дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи 
или факултету на српском/мађарском 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. Канди-
дати који испуњавају 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 учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Након психолошке 
процене конкурсна комисија обавиће разговор са канди-
датима који се налазе на листи кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и доноси решење о избору 
кандидата. Изабрани кандидат доставља лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање 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”.

ГИМНАЗИЈА 
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

24000 Суботица, Петефи Шандора 1

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик, професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност, професор српскохрватског језика са јужнос-
ловенским језицима, професор југословенске књижевности 
и српског језика, професор југословенске књижевности са 
страним језиком, професор српског језика и књижевности, 
професор српске књижевности и језика, професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломи-
рани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност, дипломирани фило-
лог српског језика са јужнословенским језицима, мастер 
професор језика и књижевности (студијски програми: срп-
ски језик, српски језик и књижевност, српска књижевност; 
српска књижевност и језик; српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, српска филологија: српски језик и 

лингвистика, српска филологија: српски језик и књижевност; 
филологија, модули: српски језик и српски језик и компара-
тивна књижевност, компаративна књижевност са теоријом 
књижевности), 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 лингвисти-
ка, филологија, модули: српски језик и српски језик и компа-
ративна књижевност),мастер професор предметне наставе. 
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима српски језик и књижевност, српска књижев-
ност и језик, српска књижевност и језик са компаратистиком, 
српска филологија: српски језик и књижевност, србистика.

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност, мастер филолог (студијски 
програм Англистика; студијски програм или главни предмет, 
односно профил Енглески језик и књижевност), мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност), 
мастер професор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет).

Чистачица
УСЛОВИ: завршено основно образовање.

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме кандидат тре-
ба да испуњава опште услове за заснивање радног односа 
прописане чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и то да: има одговарајуће образовање. Канди-
дат за радно место наставника треба да има одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18-др.закони и 10/19) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 
7/19); у складу са чланом 142. обавезно образовање лица из 
члана 140. овог закона је образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, наставник је обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник, вас-
питач и стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образовање из педа-
гошких, психолошких и методичких дисциплина. Кандидат 
за радно место чистачице треба да има завршено основно 
образовање у складу са Правилником о организацији и сис-
тематизацији радних места у школи, има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, има држављанство Републике Србије, зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене еви-
денције да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из чл.139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци), 
оригинал или оверену фотокопију доказа о знању српског 
језика и језика на којем остварује образовно васпитни рад - 
доказ да је кандидат средње, више или високо образовање 
стекао на српском језику или да је положио испит из тог јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о знању српског језика је у обавези су да достави кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на српском јези-
ку, док кандидат који је одговарајуће образовање стекао на 
српском језику испуњеност овог услова доказује дипломом о 
стеченом образовању (самим прилагањем дипломе доказао 
је испуњеност овог услова). Лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уго-
вора о раду. Психолошку процену способности кандидата 
за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба 

за запошљавање применом стандардизованих поступака. У 
складу са чланом 155 став 1 и 2 и чланом 154 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, кандидати су 
дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Конкурс траје 8 дана од дана обљављивања у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве 
слати на адресу: Гимназија „Светозар Марковић“, Петефи 
Шандора 1, 24000 Суботица.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ“

24300 Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 10
тел. 024/714-434

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: средње образовање у областима електро, бра-
варске, столарске или водоинсталатерске струке; изузетно 
основно образовање са стеченим радним искуством; поло-
жен стручни испит за рад са судовима под притиском (за 
послове руковања постројењем у котларници).

Чистачица
УСЛОВИ: први степен стручне спреме, основно образовање.

Наставник практичне наставе 
у подручју рада Геодезија и 

грађевинарство
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије); студије у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године; на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије и 
специјалистичке струковне студије); студијама у трајању од 
три године или вишем образовањем; одговарајуће средње 
образовање и положен специјалистички, односно мајстор-
ски испит (са петогодишњим искуством након положеног 
испита); изузетно образовање на студијама другог степена 
(специјалистичке струковне студије). Наставник практичне 
наставе у подручју рада Геодезија и грађевинарство мора 
да има једно од следећих звања: инжењер грађевинарства; 
грађевински инжењер; виши стручни радник грађевинске 
струке; наставник практичне наставе грађевинске струке; 
пети степен стручне спреме; специјалистичко образовање; 
дипломирани грађевински инжењер; дипломирани грађе-
вински инжењер за конструкције; ,дипломирани грађевин-
ски инжењер за хидротехнику; дипломирани грађевински 
инжењер за путеве и железницу; дипломирани грађевин-
ски инжењер за планирање и грађење насеља; дипломи-
рани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и 
информатику у грађевинарству; дипломирани инжењер 
архитектуре; дипломирани инжењер грађевинарства; одго-
варајуће средње образовање, положен специјалистички 
односно мајсторски испит и петогодишње радно искуство у 
струци стечено после специјалистичког мајсторског испита; 
мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене сту-
дије првог степена - основне академске студије у области 
грађевинског инжењерства; мастер инжењер архитектуре, 
претходно завршене студије првог степена - основне ака-
демске студије у области архитектуре и урбанизма; мастер 
инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог сте-
пена – основне академске студије у области архитектуре и 
урбанизма; дипломирани инжењер архитектуре; дипломи-
рани инжењер урбанизма; специјалиста струковни инжењер 
грађевинарства, претходно завршене основне студије у 
области архитекуре и урбанизма; струковни инжењер грађе-
винарства; лица са стручним називом из претходног става 
треба да су стекла најмање трогодишње или четворого-
дишње образовање за одговарајући образовни профил или 
најмање три године радног искуства на пословима одгова-
рајућег образовног профила ван образовне установе.

Наставник српског језика и 
књижевности

са 74,13% радног времена
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), студије у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005.године. Наставник српског 
језика и књижевности је потребно да има једно од следећих 
звања: професор, односно дипломирани филолог за срп-

Наука и образовање
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скохрватски језик и југословенску књижевност; професор 
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик; професор односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; 
професор српског језика и српске књижевности; професор 
српскохрватског језика са јужнословенским језицима; про-
фесор југословенске књижевности са страним језицима; 
професор југословенске књижевности и српског језика; про-
фесор српског језика и књижевности; професор српске књи-
жевности и језика; професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу; професор југословенских књи-
жевности; дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима; мастер професор језика и књижевности(студијски 
програм: српски језик; српски језик и књижевност; српска 
књижевност; српска књижевност и језик; српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу; српска филологија; 
српски језик и лингвистика, српска филологија, српски језик 
и књижевност; филологија, модули српски језик и компа-
ративна књижевност; компаративна књижевност,компа-
ративна књижевносрт са теоријом књижевности); мастер 
професор књижевности и језика (србиста); мастер профе-
сор књижевности и језика (компаратиста); мастер професор 
предметне наставе; мастер филолог (студијски програм: срп-
ски језик; српски језик и књижевност; српска књижевност; 
српска књижевност и језик; српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу; српска филологија; српски језик и 
лингвистика, филологија, модули српски језик и српски језик 
и компаративна књижевност); лице које је стекло академ-
ско звање мастер мора имати претходно завршене основне 
академске студије са студијским програмима српски језик и 
књижевност;српска књижевност и језик српска књижевност 
и језик са компаратистиком; српска филологија; српски језик 
и књижевност; србистика.

Наставник стручних предмета 
- подручје рада Геодезија и 

грађевинарство
са 96,57% радног времена, на 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), студије у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.09.2005.године. Наставник 
стручних предмета - подручје рада Геодезија и грађевинар-
ство треба да има једно од следећих звања: дипломирани 
грађевински инжењер; дипломирани грађевински инжењер 
за конструкције; дипломирани грађевински инжењер за 
хидротехнику; дипломирани грађевински инжењер за путе-
ве и железнице; дипломирани грађевински инжењер за 
планирање и грађење насеља, дипломирани грађевински 
инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађе-
винарству; дипломирани инжењер архитектуре; дипломира-
ни инжењер грађевинарства; мастер инжењер грађевинар-
ства, претходно завршене студије првог степена - основне 
академске студије у области грађевинског инжењерства; 
мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије 
првог степена - основне академске студије у области архи-
тектуре и урбанизма; мастер инжењер урбанизма - прет-
ходно завршене студије првог степена - основне академске 
студије у области архитектуре и урбанизма; мастер инжењер 
урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене сту-
дије првог степена - основне академске студије у области 
архитектуре и урбанизма.

Наставник математике
на мађарском језику, са 99,06% радног 

времена
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), студије у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005.године. Наставник мате-
матике треба да има једно од следећих звања: професор 
математике; дипломирани математичар; дипломирани мате-
матичар за теоријску математику и примене; дипломирани 
математичар - информатичар, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани математичар - 
професор математике; дипломирани математичар за матема-
тику економије; професор математике - теоријско усмерење, 
професор математике - теоријски смер; професор матема-
тике и рачунарства; професор информатике - математике; 
професор хемије -математике; професор географије - мате-
матике; професор физике - математике; професор биологије 
- математике; дипломирани математичар - астроном; дипло-
мирани математичар - теоријска математика; дипломирани 
математичар -примењена математика; дипломирани мате-
матичар - математика финансија; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом основи геометрије); 
дипломирани информатичар; дипломирани професор мате-

матике - мастер; дипломирани математичар - мастер; мас-
тер математичар; мастер професор математике. лице које је 
стекло академско звање мастер мора имати претходно завр-
шене основне академске студије на програмима математи-
ка или примењена математика (са положеним испитима из 
предмета геометрија или основи геометрије).

Наставник мађарског језика и 
књижевности

са 71,27% радног времена
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), студије у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године. Наставник мађар-
ског језика и књижевности треба да има једно од следећих 
звања: професор, односно дипломирани филолог за мађар-
ски језик и књижевност; мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет, односно 
профил мађарски језик и књижевност); мастер професор 
- мађарски језик и књижевност; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет, односно профил мађарски 
језик и књижевност); мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет).

Помоћни наставник - подручје рада 
Електротехника

са 90% радног времена
УСЛОВИ: помоћни наставник - подручје рада Електротехни-
ка мора да има једно од следећих звања: инжењер електро-
технике, смер електронике и телекомуникација; инжењер 
електротехнике смерови електроника, телекомуникације, 
аутоматика или рачунарски смер; лице са стеченим одго-
варајућим специјалистичким образовањем у подручју рада 
електротехника, област електроника; лице са одговарајућим 
средњим образовањем у четворогодишњем трајању, однос-
но четврти степен стручне спреме, у подручју рада електро-
техника, област електроника; струковни инжењер електро-
технике и рачунарства, завршене струковне студије на свим 
студијским програмима осим из области енергетике.

Наставник стручних предмета - 
подручје рада Електротехника

на српском наставном језику
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије,специјалистичке академске студије),студије у трајању 
од најмање четири године,по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године. Наставник струч-
них предмета - подручје рада електротехника мора да има 
једно од следећих звања: дипломирани инжењер електро-
технике; дипломирани инжењер електронике; дипломи-
рани математичар, смерови: програмерски, рачунарства 
и информатике; професор информатике; дипломирани 
инжењер за информационе система, односно дипломирани 
инжењер организационих наука, одсеци за информационе 
системе, информационе системе и технологије; дипломи-
рани инжењер рачунарства; дипломирани математичар; 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства,претходно 
завршене основне академске студије у области електротех-
нике и рачунарства, на свим студијским програмима; мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програм 
рачунарске комуникације и претходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике и рачунар-
ства, на студијском програму рачунарске мреже и комуни-
кације; мастер математичар; мастер информатичар; мастер 
инжењер информационих техологија; мастер инжењер орга-
низационих наука (студијски програм информациони систе-
ми и техологије или софтверско инжињерство и рачунарске 
науке); дипломирани математичар-информатичар. Лица 
која су стекла академско звања мастер морају имати у окви-
ру завршених студија положено најмање пет предмета из 
области рачунарства и информатике (од тога најмање један 
из области програмирање и најмање један из области објект-
но оријентисано програмирање) и најмање два предмета из 
једне или две следеће области - математика или теоријско 
рачунарство, што даказују потврдом издатом од матичне 
високошколске установе.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних законом о раду, 
кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 
139. Закона, и то: 1) има одговарајуће образовање (наве-
дено горе); 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за 

кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије, 5) зна српски језик, 
односно језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству Републике Србије, лекарско уве-
рење којим се доказује психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима (доставиће изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду), доказ о неосуђиваности. 
Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/2018, 10/2019) приликом подношења апликација на кон-
курс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава 
формулар за пријем у радни однос на званичној интернет 
страници Министарства и исти доставља установи. На основу 
члана 141. став 7. Закона, послове наставника или стручног 
сарадника, осим за ромски језик, може да обавља лице које 
је стекло средње, више или високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Директор доноси одлуку о избору извршилаца у 
року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава 
на конкурс. Пријаве на конкурс слати на адресу: Средња тех-
ничка школа, 24300 Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 10, 
телефон: 024/714-434. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
но приспеле пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а

Наставник у звању доцент, научна 
област Геотехника

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: доктор техничких наука, радно искуство 5 година 
у педагошком раду. Кандидати поред општих услова тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене чланом 74. став 8. 
Закона о високом образовању и изборне елементе за звање 
ванредног професора предвиђене Правилником о ближим 
и минималним условима за избор наставника бр.04-100/7 
од 30.01.2020. године и чланом 130. став 6. Статута Грађе-
винског факултета. Уз пријаву на конкурс треба приложити: 
кратку биографију, диплому факултета, диплому доктора 
наука и списак објављених радова и саме радове у протеклих 
5 година. Конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања 
у средствим јавног информисања. Непотпуне и неблаговре-
мено приспеле пријаве се неће разматрати. Ближе инфор-
мације се могу добити на телефон: 024/554-300. Пријаве са 
доказом о испуњавању услова слати на адресу: Универзитет 
у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, Козарачка 
2а, 24000 Суботица.

ОШ “ЈОВАН МИКИЋ”
24000 Суботица, Саве Ковачевића 16

Чистачица - помоћно техничко 
особље

2 извршиоца
УСЛОВИ: 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), за пријем у рад-
ни однос кандидат треба да испуњава следеће услове пропи-
сане чланом 139. Закона о основама система образовања и 
васпитања и то да: има одговарајуће образовање - најмање 
основно образовање; психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, држављанство Републике Србије, да зна српски језик 
и језик на којем се 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. 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.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 
попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развија Републике 
Србије; доказ да поседује одговарајуће образовање - ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању (у овом случају о завршеном основном образовању), 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених или ове-
рену фотокопију, оригинал или оверену фотокопију уверења 
из казнене евиденције 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи се доставља уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да достави своју професионалну биографију. Психолошку 
процену способности кандидата за рад са децом и ученици-
ма извршиће Национална служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Пре закључења 
уговора о раду кандидат треба да прибави уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима. Избор се врши у складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У складу са 
чланом 154. став 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор. Пријаве на конкурс слати на адре-
су школе: ОШ “Јован Микић” Суботица, Саве Ковачевића 
16, Суботица. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а

Наставник у звању ванредни 
професор, научна област 

Хидротехника
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор техничких наука, радно искуство 5 година у 
педагошком раду. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене чланом 74. став 6. Закона о 
високом образовању и изборне елементе за звање доцента 
предвиђене Правилником о ближим и минималним условима 
за избор наставника бр.04-100/7 од 30.01.2020. године и чла-
ном 130. став 5 Статута Грађевинског факултета. Уз пријаву 
на конкурс треба приложити: кратку биографију, диплому 
факултета, диплому доктора наука и списак објављених 
радова и саме радове у протеклих 5 година. Конкурс је отво-
рен 10 дана од дана објављивања у средствим јавног инфор-
мисања. Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве се 
неће разматрати. Ближе информације се могу добити на 
телефон: 024/554-300. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова слати на адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађе-
вински факултет Суботица, Козарачка 2а, 24000 Суботица.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА “МАЈУР”
15353 Мајур, Светог Саве 4

Наставник физике
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, или са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године. Лице из става 1 тачка 1 

подтачка 2 члана 140 Закона мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет односно групу предмета. Кандидат поред 
општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018), треба да испуња-
ва и услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 
и 5 и чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/2018 - други закони и 
10/2019). Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: 1) оверена фотокопија 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 
2) уверење о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију не старије од 6 месеци); 3) извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију не старије од 
6 месеци); 4) доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, који издаје надлежна полицијска управа (не старије 
од 6 месеци); 5) доказ о познавању српског језика (односи се 
на кандидате који нису образовање стекли на српском јези-
ку); 6) краћа биографија. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључења уговора о раду достави лекарско уве-
рење о здравственој способности за рад са децом и учени-
цима - не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких спо-
собности кандидата за рад са децом и ученицима, који уђу 
у ужи избор, вршиће Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака, а пре доношења 
одлуке о избору. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве доставити лично или поштом 
на горенаведену адресу.

ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“
15356 Глушци, Светомира Алимпића 3

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 
6/20) као и чланова 33 и 34 Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у Основној школи ,,Цветин Бркић” из 
Глушаца бр. 134 од 23.03.2018.године и Правилника о изме-
нама Правилника о организацији и систематизацији послова 
бр. 460 од 15.06.2018. године, бр. 935 од 07.11.2018. годи-
не, бр. 717 од 20.08.2019. године. Члан 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања прописује усклове 
за пријем у радни однос, односно да у радни однос у уста-
нови може да буде примљено лице, под условима пропи-
саним 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 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 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 члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Чланом 33 и 34 Правилника 
о организацији и систематизацији послова у Основној школи 
,,Цветин Бркић” из Глушаца бр. 134 од 23.03.2018. године и 
Правилника о изменама Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова бр. 460 од 15.6.2018. године, бр. 935 
од 07.11.2018. године, бр. 717 од 20.8.2019. године прописа-
но је да за обављање послова радног места чистачица рад-
ни однос може се засновати с лицем које испуњава услове 
прописане чланом 15 овог Правилника и има први степен 
стручне спреме, односно завршену основну школу. Члан 15. 
наведеног правилника одговара члану 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву пријавни формулар треба да 
достави: доказ да поседује одговарајуће образовање (ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе, односно сведочанства 
или уверења), да је држављанин Републике Србије (уверење 
о држављанству РС не старије од шест месеци - оригинал 
или оверена фотокопија); доказ да није осуђиван правнос-

нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење из МУП-а- не старије од шест месеци, оригинал 
или оверена фотокопија); доказ да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад, односно српски 
језик (диплома, односно сведочанство или уверење издато 
и стечено на српском језику - оригинал или оверена фото-
копија). Напомена: доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима - доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Након 
истека рока за достављање пријава није могуће достављање 
доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у обавези 
да враћа конкурсну документацију. У складу са чланом 155 
став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Пријава на 
конкурс обавезно садржи податке о радном месту на које 
кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, 
адреса пребивалишта односно боравишта, контакт телефон 
кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат посе-
дује). Пријаве са доказима доставити у року 8 дана од дана 
оглашавања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на 
горенаведену адресу.

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
и члана 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 
10/2019 и 6/20), као и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018). Члан 139 
Закона о основама система образовања и васпитања пропи-
сује усклове за пријем у радни однос, односно да у радни 
однос у установи може да буде примљено лице, под услови-
ма прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену 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 члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Чланом 140 став 1.и 2. Зако-
на о основама система образовања и васпитања прописано 
је наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, 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 чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета.  Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019) прописани су степен и врста образовања 
за извођење наставе и других облика образовно-васпитног 
рада на радном месту наставник математике, и то: професор 
математике, дипломирани математичар, дипломирани мате-
матичар за теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар - информатичар, професор математике и рачу-
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нарства, дипломирани математичар за математику еконо-
мије, професор информатике - математике, дипломирани 
математичар - астроном, дипломирани математичар - при-
мењена математика, дипломирани математичар - математи-
ка финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор математике и физи-
ке, мастер професор математике и информатике, мастер 
професор физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор математи-
ке-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломира-
ни инжењер математике - мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математичар - професор 
математике, дипломирани математичар - теоријска мате-
матика, дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), професор хемије - матема-
тике, професор географије - математике, професор физике 
- математике, професор биологије - математике, професор 
математике - теоријско усмерење, професор математике - 
теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, 
дипломирани математичар - механичар, мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завр-
шене основне академске студије на студијским програми-
ма из области математике или примењене математике (са 
положеним испитом из предмета геометрија или основи 
геометрије) или двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву пријавни формулар треба да 
достави: доказ да поседује одговарајуће образовање (ове-
рену фотокопију дипломе или уверења), да је држављанин 
Републике Србије (уверење о држављанству РС не старије 
од шест месеци - оригинал или оверена фотокопија); доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење из МУП-а- не старије од 
шест месеци - оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад, односно српски језик (диплома издата и стечена 
на српском језику или уверење одговарајуће високошколске 
установе да је лице положило испит из српског језика са 
методиком оригинал  или оверена фотокопија). Напомена: 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Након истека рока за дос-
тављање пријава није могуће достављање доказа о испуње-
ности услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Школа није у обавези да враћа 
конкурсну документацију. У складу са чланом 155 став 1 и 
2 у вези са чланом 154 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће позвани на разговор. Пријава на конкурс 
обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат 
конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса 
пребивалишта односно боравишта, контакт телефон канди-
дата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује). 
Пријаве са доказима доставити у року 8 дана од дана огла-
шавања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на горе-
наведену адресу.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“

31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/3831-268

Наставник математике
за рад у Чајетини, ИО Златибор и ИО 

Јабланица
4 извршиоца

Наставник српског језика
за рад у Чајетини

Наставник физике
за рад у Чајетини и ИО Златибор

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпи-

тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др. Закон, 
10/19 и 6/20) и чл. 3 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 
и 11/19), и то: 1. да има одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 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 кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски језик као 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Уз одштампани образац пријавног 
формулара кандидати достављају: 1. оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању. Настав-
ник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1)студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2. потврду или уверење о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци); 3. уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци (оригинал), 4. извод из матичне књи-
ге рођених са холограмом (оригинал); 5. кандидат који има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина доставља одговарајућу потврду/уверење високош-
колске установе о броју остварених бодова, односно положе-
ним испитима из педагогије и психологије, односно уверење 
о положеном стручном испиту / испиту за лиценцу; кандидат 
који нема образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, као и 
услов за полагање испита за лиценцу (сматра се да настав-
ник, који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, има образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина); 6. кратку биографију, 7. доказ о 
знању српског језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику. андидати који буду изабра-
ни у ужи избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима у Националну службу 
за запошљавање, која ће извршити процену применом стан-
дардизованих поступака. Лекарско уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Пријаве на конкурс поднети лично или слати на адресу: 
Основна школа „Димитрије Туцовић”, 31310 Чајетина, са наз-
наком „За конкурс за радно место наставника ____________”. 
Контакт телефон: 031/3831-268. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. У пријави 
обавезно навести контакт телефон.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 
“МИОДРАГ В. МАТИЋ”

31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1
тел. 031/563-690, 031/563-692

Васпитач у дому ученика - 
дефектолог

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за рад са ученицима са 
сметњама у развоју и инавлидитетом и то: 1) високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске сту-

дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), или 2) на основним студијама у трајању од најмање 
4 године по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, а у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др.закон и 6/2020), члана 9. Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и вас-
питача у основној школи за ученике са сметњама у развоју 
и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, 
бр. 17/2018).

ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни 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 малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
противполне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије, да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) попуњен и 
одштампан пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници МПНТР, 2) диплому или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, 3) доказ из казнене 
евиденције МУП-а, односно уверење о неосуђиваности - 
оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6 месеци), 
4) уверење о држављанству - оригинал или оверена фото-
копија (не старије од 6 месеци), 5) извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверена фотокопија обрасца са холо-
грамом, 6) доказ о познавању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (уколико је образовање завршено 
на страном језику), 7) лекарско уверење - доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду, 8) доказ да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина - доказ или 
потврда високошколске установе (чл.142. Закона), 9) лична 
биографија са контакт подацима кандидата. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор. Обавезни 
члан комисије је секретар установе. Комисија има најмање 
три члана. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139. овог закона, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
из става 4. овог члана, 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 посту-
пака. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса/огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
доставити лично или на адресу: Основна школа за ученике 
са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић”, Драгише Лапче-
вића 1, Ужице, са назнаком „За конкурс”.

Наставник разредне наставе 
(дефектолог)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за рад са ученицима са 
сметњама у развоју и инавлидитетом и то: 1) високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), или 2) на основним студијама у трајању од најмање 
4 године по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, а у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др.закон и 6/2020) и чланова 3. и 7. став 2. Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за ученике са 
сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник РС”, бр. 17/2018).

Спремачица
ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни 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 малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
противполне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије, да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпу-
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ном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) попуњен и 
одштампан пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници МПНТР, 2) диплому или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, 3) доказ из казнене 
евиденције МУП-а, односно уверење о неосуђиваности - 
оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6 месеци), 
4) уверење о држављанству - оригинал или оверена фото-
копија (не старије од 6 месеци), 5) извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверена фотокопија обрасца са холо-
грамом, 6) доказ о познавању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (уколико је образовање завршено 
на страном језику), 7) лекарско уверење - доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду, 8) доказ да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина - доказ или 
потврда високошколске установе (чл.142. Закона), 9) лична 
биографија са контакт подацима кандидата. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор. Обавезни 
члан комисије је секретар установе. Комисија има најмање 
три члана. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139. овог закона, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. андидати 
из става 4. овог члана, 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 посту-
пака. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса/огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
доставити лично или на адресу: Основна школа за ученике 
са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић” Ужице, Драгише 
Лапчевића 1, 31000 Ужице, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ”

31205 Севојно, Хероја Дејовића 2
тел. 031/531-950

Наставник математике
са 89% радног времена, у школи у 

Крвавцима
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
поседовање одговарајућег високог образовања, и то: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005; да испуњава услове из чл. 142. став 1. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/17), односно да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова; кандидат треба 
да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме пред-
виђене Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2. поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма; 3. неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања или давања 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; непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 4. посе-
довање држављанства Републике Србије; 5. знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпуним 
пријавом сматра се пријава која садржи: 1) оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
2) оверену фотокопију индекса или уверења високошколске 
установе о пложеним испитима из педагогије и психологије 
или потврду, односно уверење високошколске установе 
да кандидат испуњава услове из члана 142. став 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања или оверени 
препис или оверену фотокопију лиценце за рад наставника, 
васпитача или стручних сарадника; 3) доказ о држављанству 
Републике Србије (оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о држављанству); 4) доказ о знању језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто 
се сматра да они познају језик на којем се изводи образов-
но-васпитни рад); 5) уверење о неосуђиваности. Образац 
пријаве под називом “Формулар за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања” кандидати преузимају 
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 

у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом доставити на адресу школе: Основна школа 
„Алекса Дејовић”, Хероја Дејовића 2, 31205 Севојно, са наз-
наком „За конкурс - наставник математике”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 031/531-950.

Чистачица
у школи у Севојну

Чистачица
за рад у Крвавцима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
поседовање одговарајућег основног образовања, и то: први 
степен стручне спреме, након завршене основне школе; 2 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насеље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примања или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију; непостојање дискримина-
торног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом; 4. поседовање држављанства Републике Србије; 
5. знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; 2) доказ о држављанству Републике Србије (оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о држављанству); 
3) доказ о знању језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик 
на којем се изводи образовно-васпитни рад); 4) уверење о 
неосуђиваности. Образац пријаве под називом “Формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања” 
кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на 
конкурс са потребном документацијом доставити на адресу 
школе: Основна школа „Алекса Дејовић”, Хероја Дејовића 2, 
31205 Севојно, са назнаком „За конкурс - чистачица”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 031/531-950.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”

31230 Ариље, Браће Михаиловића 8
тел. 031/891-953

Наставник немачког језика
са 77,77% 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 дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких 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 учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у члану 139. став 1. тачка 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике 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 
биографијом у којој је потребно навести да ли и које про-
граме зна да ради на рачунару, кандидати достављају доказ 
о испуњености услова у погледу стручне спреме (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе), доказ да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на на високошколској установи у току сту-
дија 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”).

Наставник музичке културе
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 5 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,13/2018 и 
11/2019), да у складу са чланом 142 Закона има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у члану 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз одштампан и попуњен 
образац пријавног формулара, потписане пријаве са радном 
биографијом у којој је потребно навести да ли и које про-
граме зна да ради на рачунару, кандидати достављају доказ 
о испуњености услова у погледу стручне спреме (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе), доказ да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на на високошколској установи у току сту-
дија 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”).

Дипломирани економиста за 
финансије - рачуноводствени 

послови
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме у скла-
ду са Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва у ОШ ”Стеван Чоловић” Ариље - високо образовање и то 
из области економских наука смер финансијско-рачуновод-
ствени: а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) по прописима који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике Србије и да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (доставља кандидат који образовање није стекао 
на српском језику), да познаје рад на рачунару. Уз одштам-
пан и попуњен образац пријавног формулара, потписане 
пријаве са радном биографијом у којој је потребно навести 
да ли и које програме зна да ради на рачунару, кандидати 
достављају доказ о испуњености услова у погледу струч-
не спреме (оригинал или оверена фотокопија дипломе о 
одговарајућем образовању), 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 “Посло-
ви”), уверење или потврду о неосуђиваности (не старије од 
6 месеци од објављивања огласа у публикацији “Послови”). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпу-
не и уз које су приложени сви потребни докази и који уђу у 
ужи круг биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима који врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакт адресе које су навели у својим пријавама. Након 
обављене психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима, конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос и обавља 
разговор са кандидатима, а о датуму обављања разговора, 
кандидати ће бити обавештени на број телефона који напи-
шу на пријави.

Радник за одржавање хигијене - 
чистачица

4 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме у 

Наука и образовање 
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складу са Правилником о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Стеван Чоловић“ Ариље - завршен 1. степен 
стручне спреме, односно основна школа; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у члану 139. став 1. тачка 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (доставља кандидат који 
образовање није стекао на српском језику). Уз одштампан 
и попуњен образац пријавног формулара, потписане прија-
ве са радном биографијом, кандидати достављају доказ о 
испуњености услова у погледу стручне спреме (оригинал 
или оверена фотокопија сведочанства о завршеној основној 
школи), 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 објављи-
вања огласа у публикацији “Послови”) и уверење или потвр-
ду о неосуђиваности (не старије од 6 месеци од објављивања 
огласа у публикацији “Послови”). Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. Кандидати чије 
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који уђу у ужи круг биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима који врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака, о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на број телефона који напи-
шу на пријави. Након обављене психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима, конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о дату-
му обављања разговора кандидати ће бити обавештени на 
број телефона који напишу на пријави. Образац пријавног 
формулара кандидати преузимају са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја у делу Ново на сајту, на 
адреси http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“, на адресу школе. Непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА 

“СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”
31230 Ариље, Браће Михаиловића 8

тел. 031/891-953

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

преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме у скла-
ду са чл. 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 тачка 3 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,13/2018 и 11/2019), 
да у складу са чланом 142. Закона има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 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 пресудом за кривична дела наведена у члану 
139. став 1. тачка 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 образац пријавног формулара, кандидати 
достављају доказ о испуњености услова у погледу стручне 
спреме (оригинал 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 
у публикацији “Послови”), извод из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци од објављивања у публикацији 
“Послови”) и уверење или потврду о неосуђиваности (не ста-
рије од 6 месеци од објављивања у публикацији “Послови”). 
Образац пријавног формулара кандидати 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-KOONKURISANjE.doc. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу школе. Непотпуне, неуредне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТО ИГУМАНОВИЋ“
31260 Косјерић, Светосавска 2

тел. 031/781-442

Наставник српског језика
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године (члан 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања), а у складу са Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи.

Наставник математике
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године (члан 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања), а у складу са Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи.

Наставник техничког и 
информатичког образовања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године (члан 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања), а у складу са Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи.

Наставник географије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године (члан 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања), а у складу са Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи.

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: средње образовање и васпитање (електро, метал-
ске, машинске или водоинсталатерске струке); положен 
стручни испит за ложача, тј. за рад са судовима под притис-
ком (за послове руковања постројењем у котларници).

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање.

Чистачица
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Сечој Реци
УСЛОВИ: I степен стручне спреме основно образовање.

Чистачица
са 70% радног времена, за рад у 

издвојеном одељењу школе у Зарићима
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање.

Чистачица
са 70% радног времена, за рад 
у издвојеном одељењу школе у 

Брајковићима
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање.

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то да: 1) има одгова-
рајуће 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 изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 

човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад 
(уколико је образовање завршено на страном језику потреб-
но је доставити потврду којом се доказује да је кандидат 
положио српски језик). Услови прописани чланом 139 Закона 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се током рада. Докази о испуњености услова из става 1 горе 
поменутог члана 139 под тачкама 1), 3), 4) и 5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) истог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати приликом конкурисања за горе наведе-
на радна места попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Уз пријавни формулар, кандидати треба да 
доставе и следећу документацију: кратку биографију, оверен 
препис/ фотокопију дипломе о стеченом образовању; уве-
рење о неосуђиваности за кривична дела прописана чланом 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно 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 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, 
не старије од 6 месеци; уверење о држављанству, не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију), извод 
из матичне књиге рођених (оверену фотокопију), уверење 
о положеном испиту о стручној оспособљености за вршење 
послова на руковању свим врстама парних котлова као и 
котлова са АТК (оригинал или оверену фотокопију) (само за 
радно место домара - мајстора на одржавању). Лекарско уве-
рење којим кандидати доказују да имају психичку, физичку 
и здравствену способност доставља се установи након избо-
ра кандидата, а пре закључења уговора о раду. Потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром кандидати достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају кандидатима. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Прија-
ве доставити лично или послати поштом на адресу: Основна 
школа „Мито Игумановић”, Светосавска 2, 31260 Косјерић, са 
назнаком „Пријава на конкурс за радно место ______ - не 
отварати”. Рок за подношење пријава на конкурс са свом 
потребном документацијом је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Све потребне информације у вези са конкурсом 
могу се добити на телефон: 031/781-442.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ”

31250 Бајина Башта, Рајка Тадића 10
тел. 031/863-786, 031/865-174

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Црвица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
поседовање одговарајућег високог образовања, и то: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005; да испуњава услове из чл. 142. став 1. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/17), односно да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; кандидат 
треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме 
предвиђене Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у освној школи (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2. поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима; 3. неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насеље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дека против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на стра-
ни кандидата, утврђеног у складу са законом; 4. поседовање 
држављанства Републике Србије; 5. знање језика на коме се 
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остварује образовно-васпитни рад. Потпуним пријавом сма-
тра се пријава која садржи: 1) оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2) оверену 
фотокопију индекса или уверења високошколске установе о 
пложеним испитима из педагогије и психологије или потвр-
ду, односно уверење високошколске установе да кандидат 
испуњава услове из члана 142.став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања или оверени препис или 
оверену фотокопију лиценце за рад наставника, васпитача 
или стручних сарадника; 3) доказ о држављанству Републи-
ке Србије (оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о држављанству); 4) доказ о знању језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра 
да они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни 
рад); 5) уверење о неосуђиваности (оверен препис или ове-
рену фотокопију, не старије од 6 месеци). Образац пријаве 
под називом “Формулар за пријем у радни однос у устано-
ви образовања и васпитања” кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Наставник енглеског језика
са 75,55% радног времена, односно за 
30,22 сати недељно, у матичној школи 

и у издвојеним одељењима Пилица, 
Јасиковице, Црвица

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
поседовање одговарајућег високог образовања, и то: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. да испуњава услове из чл. 142.став 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/17), односно да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова; кандидат треба 
да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме пред-
виђене Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у освној школи (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2 поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма; 3. неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насеље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања или давања 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; непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 4. посе-
довање држављанства Републике Србије; 5. знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпуним 
пријавом сматра се пријава која садржи: 1) оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
2) оверену фотокопију индекса или уверења високошколске 
установе о пложеним испитима из педагогије и психологије 
или потврду, односно уверење високошколске установе да 
кандидат испуњава услове из члана 142. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања или оверен пре-
пис или оверену фотокопију лиценце за рад наставника, вас-
питача или стручних сарадника; 3) доказ о држављанству 
Републике Србије (оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о држављанству); 4) доказ о знању језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто 
се сматра да они познају језик на којем се изводи образов-
но-васпитни рад); 5) уверење о неосуђиваности. Образац 
пријаве под називом “Формулар за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања” кандидати преузимају 
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом доставити на адресу школе: Основна шко-
ла „Рајак Павићевић”, Рајка Тадића 10, 31250 Бајина Башта, 
или предати непосредно у секретаријату школе, са назнаком 
„За конкурс - наставник енглеског језика”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације могу се добити код секретара школе и преко 
телефона: 031/863-786, 031/865-174.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВОЈИСЛАВ - ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ”

31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-722

Педагог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, 
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење), кандидат мора испуњавати и посеб-
не услове прописне у члану 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 
88/17, 27/18- други закони, 10/19 и 6/2020): 1) да има одго-
варајуће високо образовање - на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар кан-
дидати достављају следећу документацију: 1. оверену фото-
копију дипломе о одговарајућем образовању; 2. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
3. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 4. уверење о 
неосуђиваности не старије од 3 месеца (оригинал или овере-
ну фотокопију); 5. доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику; 6. доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доставиће само изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање, као ни копије докумената које нису ове-
рене од стране надлежног органа.

Секретар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, 
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење), кандидат мора испуњавати и посеб-
не услове прописне у члану 139. и 140. Закона о основама 
система образовање и васпитања („Сл. гласник РС” број 
88/17, 27/18- други закони, 10/19 и 6/2020): 1) да има одго-
варајуће високо образовање - на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар кан-
дидати достављају следећу документацију: 1. оверену фото-
копију дипломе о одговарајућем образовању; 2. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
3. уверење о држављанству Републике Србије не старије од 
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 4. уверење о 
неосуђиваности не старије од 3 месеца (оригинал или овере-
ну фотокопију); 5. доказ о знању језика на којем се изводи 

образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику; 6. доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доставиће само изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање, као ни копије докумената које нису ове-
рене од стране надлежног органа. Пријаве са назнаком „За 
конкурс”, слати на адресу школе: Музичка школа „Војислав 
- Лале Стефановић”, Ужице, Трг Светог Саве 8 или донети 
лично, радним даном од 8.00 до 12.00 часова, у секретаријат 
школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31260 Косјерић, Светосавска 39

тел. 031/781-645

Наставник математике

Наставник електротехничке групе 
предмета

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова, треба да испуња-
вају и следеће услове: поседовање одговарајућег образо-
вања, и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005 године; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; неосуђиваност правоснажном 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом без обзира на 
изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном, извршена психолошка процена способности за рад са 
децом и ученицима, у складу са законом, знање српског јези-
ка и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министраства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, у 
овереној копији, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Пријаве и приложена докумен-
тација се не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: 1. оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; 2. уверење о држављанству 
Републике Србије или извод из матичне књиге рођених (ове-
рена фотокопија). Доказ о провери психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима и лекарско уверење се 
прибављају пре закључења уговора о раду. Одлука о избо-
ру кандидата донеће се у року од 8 дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Пријаве треба послати на адресу: Техничка 
школа Косјерић, Светосавска 39, 31260 Косјерић, са назна-
ком „Пријава на конкурс“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ОЛГА ГРБИЋ“

31260 Косјерић, Радише Петронијевића бб
тел. 031/781-484

Медицинска сестра у јаслицама
УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра - васпи-
тач, одговарајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије), на којима је лице оспособљено за рад са 
децом јасленог узраста - васпитач.

Васпитач у групи полудневног 
боравка на Варди

са 50% радног времена
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије или основне академске студије) у трајању од три 
године или на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) - васпитач, на основним 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима кој су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године.

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије или основне академске студије) у трајању од три 
године или на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) - васпитач, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима кој су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године.

Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, у складу са законом.

Спремачица
УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139. Закона о основама система образовања и васпитања 
и то: да 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку 
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 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 кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар на 
званичној страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, диплому или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
доказ из казнене евиденције МУП-а, односно уверење о 
неосуђиваности, уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених - доказ о познавању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (само ако је образовање 
завршено на страном језику); лекарско уверење - изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду; лична 
биографија са контакт подацима кандидата. Конкурс спро-
води Конкурсна комисија коју именује директор. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос, у року од 8 дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
биће упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју бврши надлежна служба за послове 
запошљавањам, применом стандардизованих поступака. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “ Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити лично 
или на горе наведену адресу, са назнаком “ За конкурс.” Све 
потребне информације могу се добити на телефон: 031/781-
484.

ВАЉЕВО

ОШ “МИЛОШ МАРКОВИЋ”
14205 Лелић, Доње Лесковице бб

тел. 014/3575-122

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених чла-
ном 24. Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17 – Одлука УС, 113/2017 и 
95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139. став 1. тачке 1, 2, 3, 4 и 
5 и чланом 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19и 6/20) 
и посебне услове из чл 39. Правилника о организацији и 
систематизацији послова у ОШ “Милош Марковић” Доње 
Лесковице. Уз пријаву на конкурс, кандидати достављају 
документацију предвиђену чланом 139. Закона о основама 

система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20) и то: 1. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; 2. доказ да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
потврда да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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; 4. уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију која не 
сме бити старија од шест месеци); 5. извод из матичне књи-
ге рођених; 6. доказ да кандидат зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
потребно је доставити краћу биографију. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави 
уверење о психичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима које не сме бити старије од шест месеци. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима вршиће Национална служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке 
о избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС и копију формулара достављају уз 
документацију установи. Документацију слати на горе наве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ОШ “ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ”
14202 Рајковић

тел. 014/3428-469

Наставник енглеског језика
за рад у издвојеним одељењима, на 

одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (породиљско 

одсуство и нега детета)
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају услове предвиђене  члановима 139, 140, 141 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 ) и то да: 1) да 
имају одговарајуће образовање у складу са чланом 139, 140 
и 155 Закона о основама система образовања и васпитања, 
као и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима); 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139. став 1. тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања; 4) 
да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријаву кандидати треба да доставе: кратку биографију; 
диплому или уверење о стеченом образовању са исправом 
којом се доказује да је кандидат стекао образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије 
или доказ да је положио стручни испит (оригинал или овере-
на копија); уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); уверење о неосуђи-
ваности (оригинал или оверена копија); 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Пријаве слати на горе наведену адресу.

Наставник разредне наставе за рад у 
издвојеним одељењима

4 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чл. 24 
став 1. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 
95/2018-аутентично тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139. став. 1 тачке 1)-5), чла-
ном 140. став.1 и став 2, чланом 142. став 1. и 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
број 88/17, 27/18- др закон 10/19 и 6/20): 1) има одговарајуће 

образовање према одредбама Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019); 2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања и давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно- васпитни рад; 6) у складу са 
чланом 142. став. 1 - да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образовање из става 1. 
члана 142. Закона о основама система образовања и васпи-
тања, а кандидат који нема образовање из члана 142. став 1. 
обавезан је да стекне у року од једне а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Услов из тачке 1) доказује се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. 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 уго-
вора о раду. Уз одштампани и читко попуњен пријавни фор-
мулар који се може преузети на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос у установама 
образовања и васпитања) доставити: оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем образовању; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; потврду о некажњавању 
надлежне полицијске управе (не старија од 1 месеца); доказ 
о познавању српског језика (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику); доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору канди-
дата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се 
у року од 8 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва упућују на претходну проверу психофизичке способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

Секретар
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
чл. 132, 139 и чланом 140 став 1. Закона о основама систе-
ма и образовања и васпитања (“Службени гласник РС“ број 
88/2017, 27/2018 и 10/2019), односно: 1) поседује одгова-
рајуће високо образовање из области правних наука у складу 
са чланом 140. ст.1 Закона о основама система образовања 
и васпитања (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије или основне сту-
дије у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.09.2005.године); 2) 
испуњава услове за пријем у радни однос у установи (члан 
139. Закона о основама система образовања и васпитања): 
поседовање психофизичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; знање српског језика и језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања и давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да има дозволу 
за рад секретара (под дозволом за рад секретара сматра се: 
лиценца секретара, стручни испит за секретара, правосудни 
испит, стручни испит за запослене у органима државне упра-
ве или државни испит). Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе: извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не ста-

Наука и образовање



   |  Број 872 | 11.03.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs100 

рију од 6 месеци); лекарско уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима (оригинал или оверену фотокопију); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика и језика на ком се изводи образовно-васпитни 
рад; оверен препис/фотокопију дозволе за рад секретара; 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 
6 месеци); уверење из казнене евиденције МУП-а да канди-
дат није осуђиван за кривична дела прописана чланом 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз горе 
наведену документацију кандидат је дужан да попуни и дос-
тави и пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да прибави 
пре закључења уговора. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве на конкурс неће се разматрати. Пријаве достављати лич-
но или путем поште на горе наведену адресу, са назнаком 
“За конкурс”.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане Законом о раду, као и посебне услове прописане чл. 
139. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 10/2019): основно обра-
зовање и васпитање. Кандидати уз пријаву треба да доставе: 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслона 
казна 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-
нуће, за кривична дела давање и примање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашење; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију). 
Доказ о здравственој способности доставља кандидат који 
буде изабран, непосредно пре закључења уговора о раду. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребна документација заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља се на горе наведену адре-
су препоручено поштом или лично у року од осам дана од 
дана објављивања. Конкурс спроводи Конкурсна комисија, 
коју именује директор школе у складу са чланом 154. Закона 
о основама систем образовања и васпитања. Неблагровеме-
не и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА “МИОНИЦА”

14242 Мионица, Кнеза Грбовића бб
тел. 014/3422-120

Оглас објављен 26.02.2020. у публикацији “Послови” број 
870 поништава се за радно место: наставник куварства. У 
осталом делу оглас остаје непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“РАЈКО МИХАИЛОВИЋ”
14214 Бањани, Карађорђева бб

тел. 014/461-102

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чл. 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18-др.закони 
10/19 и 6/20): 1. да имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 
од 15.08.2019.); 2. да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица запуштање и 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 пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(доказ о знању језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, доставља само онај кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском језику). Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар који се може преузети на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе 
се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из 
тачке 2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс 
кандидати поред биографије треба да приложе (у оригиналу 
или оверене копије, не старије од 6 месеци): диплому о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. У току трајања 
поступка одлучивања о избору, кандидати који уђу у ужи 
избор дужни су да се подвргну провери психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју врши Национал-
на служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака, у складу са чланом 154. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, по распореду који утврди шко-
ла у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о 
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у 
радни однос достављају се на горе наведену адресу са назна-
ком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чл. 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18-др.закони 
10/19 и 6/20): 1. да имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 
од 15.08.2019.); 2. да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(доказ о знању језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, доставља само онај кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском језику). Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар који се може преузети на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се 
уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тач-
ке 2. пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс 
кандидати поред биографије треба да приложе (у оригиналу 
или оверене копије, не старије од 6 месеци): диплому о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. У току трајања 
поступка одлучивања о избору, кандидати који уђу у ужи 
избор дужни су да се подвргну провери психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју врши Национал-
на служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака, у складу са чланом 154. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, по распореду који утврди шко-
ла у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о 
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у 
радни однос достављају се на горе наведену адресу са назна-
ком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чл. 139. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18-др.закони 10/19 
и 6/20): 1. да имају одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140. и 142. Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 

2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 
од 15.08.2019.); 2. да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(доказ о знању језика на коме се остварује образовно вас-
питни рад, доставља само онај кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском језику). Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар који се може преузети на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. 
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе 
се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из 
тачке 2. пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на кон-
курс кандидати, поред биографије треба да приложе (у ори-
гиналу или оверене копије, не старије од 6 месеци): диплому 
о стеченом образовању; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности. У току 
трајања поступка одлучивања о избору, кандидати који уђу 
у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање, применом стандардизова-
них поступака, у складу са чланом 154. Закона о основама 
система образовања и васпитања, по распореду који утврди 
школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање 
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Прија-
ве на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у 
радни однос достављају се на горе наведену адресу са назна-
ком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА 
„17. СЕПТЕМБАР”‘

14224 Лајковац, Вука Караџића 19
тел. 014/3431-145

Професор економске групе предмета
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139. 
и члана 140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 - др. 
закони и 10/2019), као и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у средњим стрчним 
школама. Члан 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања прописује услове за пријем у радни однос, 
односно да у радни однос у установи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик . Услови из става 1 овог члана доказују се при-
ликом 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. Чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, прописано је да наставник васпи-
тач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог 
члана мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, однос-

Наука и образовање
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но групу предмета. Образовање наставника и стручних 
сарадника из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина регулисано је чланом 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања, према коме је прописано следеће: 
обавезно образовање лица из члана 140. Закона је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Образовање из става 1 овог 
члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Програм за стицање образовања из става 1 овог 
члана остварује високошколска установа у оквиру акредито-
ваног студијског програма или као програм образовања 
током читавог живота, у складу са прописима којима се 
уређује високо образовање. Сматра се да наставник, васпи-
тач и стручни сарадник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из става 1. овог 
члана Закона. Услови за рад наставника и стручног сарадни-
ка регулисани су чланом 144. Закона о основама система 
образовања и васпитања, према коме је прописано следеће: 
послове наставника и стручног сарадника може да обавља 
лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца). Без 
лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка може да обавља: 1) приправник; 2) лице које испуњава 
услове за наставника, васпитача и стручног сарадника, са 
радним стажом стеченим ван установе, под условима и на 
начин утврђеним за приправнике; 3) лице које је засновало 
радни однос на одређено време ради замене одсутног запос-
леног; 4) сарадник у предшколској установи; 5) педагошки и 
андрагошки асистент и помоћни наставник. Лице из става 2 
тач. 1)-3) овог члана може да обавља послове наставника, 
васпитача и стручног сарадника без лиценце, најдуже две 
године од дана заснивања радног односа у установи. Уз 
пријаву на конкурсу потребно је приложити следеће доказе о 
испуњавању услова за обављање послова: 1. доказ да посе-
дује одговарајуће образовање - диплома о стеченом образо-
вању или уверење за кандидате којима диплома још није 
издата, а уколико је образовање стечено у иностранству 
потребно је приложити и одговарајући акт односно решење 
о признавању дипломе од стране надлежног органа Републи-
ке Србије; 2. доказ да је држављанин Републике Србије - уве-
рење о држављанству Републике Србије; 3. доказ да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (издаје надлежна полицијска упра-
ва); 4. доказ о знању српског језика (прилажу само кандида-
ти који образовање нису стекли на српском језику); 5. у 
складу са чланом 155. став 1. и 2. а у вези са чланом 154. став 
2. Закона основама система образовања и васпитања канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (http://www. mpn.gov.rs) и исти прилажу уз пријаву на 
конкурс; 6. извод из матичне књиге рођених достављају само 
кандидати код којих је дошло до промене у имену односно 
презимену од датума дипломирања до дана подношења 
пријаве на конкурс; 7. радна биографија (уколико је лице већ 
радило) - пожељно. Изабрани кандидат је пре закључења 
уговора о раду у обавези да поднесе доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (здравствено уверење). Сви докази уз пријаву прилажу 
се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини 
или суду, односно код јавног бележника (не старији од 6 
месеци). Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи 
све оне доказе о испуњености услова за пријем у радни однос 
чије се прилагање захтева конкурсом. Пријава на конкурс 
треба да буде разумљива и да би се по њој могло поступати 
треба да садржи нарочито: назначење органа коме се подно-
си, а то је: Конкурсна комисија Средње школе “17. септем-
бар” Лајковац тачно назначење радног места на које се кон-
курише, име и презиме подносиоца, адресу подносиоца 
(место пребивалишта, поштански број, улицу и број), контакт 
телефон, својеручни потпис подносиоца, уколико подноси-
лац поседује имејл-адресу исту наводи у пријави. Уредном 
пријавом на конкурс сматра се пријава која садржи све горе 
наведено. Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања. Благо-
временом пријавом на конкурс сматра се пријава која је 
непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у кон-
курсу или је пре истека тог рока предата пошти у облику 
препоручене пошиљке. Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју именује директор, а која утврђује благовременост и 
потпуност пријава на конкурс и испуњеност законских услова 

за пријем у радни однос кандидата у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава и, на основу увида у кон-
курсни материјал, од кандидата који су поднели благовреме-
не и потпуне пријаве и испуњавају све законске услове за 
пријем у радни однос бира кандидате који улазе у ужи избор 
за пријем у радни однос. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од осам дана од дана састављања ужег избора 
кандидата упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима, а потом с кандидатима са 
листе обавља разговор. Разговор са кандидатима обавиће се 
у просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и 
времену бити обавештени телефонским путем на број који су 
навели у пријави, а о чему ће се сачинити и белешка или на 
други погодан начин (путем електронске поште). Циљ разго-
вора после психолошке процене јесте додатно процењивање 
спремности кандидата за обављање послова за које је конку-
рисао. После обављеног разговора Конкурсна комисија доно-
си решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Решење о избору кан-
дидата доставља се свим кандидатима, односно учесницима 
конкурса. Кандидат незадовољан решењем о изабраном кан-
дидату може да поднесе жалбу директору, у року од осам 
дана од дана достављања решења Конкурсне комисије. 
Директор о жалби одлучује у року од осам дана од дана под-
ношења. По коначности решења о избору кандидата, дирек-
тор са изабраним кандидатом закључује уговор о раду. Пре 
закључивања уговора о раду, изабрани кандидат је дужан да 
достави доказ о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима. Пријаве са 
потребном документацијом о испуњавању наведених услова 
слати поштом на горе наведену адресу са назнаком „За кон-
курс” или предати лично у секретаријату школе, сваког рад-
ног дана од 8.00 до 14.00 часова. Неуредне, неблаговремене 
или непотпуне пријаве као и пријаве чије фотокопије доку-
мената нису оверене од стране надлежног органа, неће бити 
узете у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе Радоја Блажића и путем теле-
фона: 014/343-11-45.

Професор електрогрупе предмета
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139. 
и члана 140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 - др. 
закони и 10/2019), као и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у средњим стрчним 
школама. Члан 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања прописује услове за пријем у радни однос, 
односно да у радни однос у установи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик. Услови из става 1 овог члана доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог 
члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, прописано је да наставник васпи-
тач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог 
члана мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Образовање наставника и стручних 
сарадника из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина регулисано је чланом 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања, према коме је прописано следеће: 
обавезно образовање лица из члана 140. Закона је образо-

вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Образовање из става 1 овог 
члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Програм за стицање образовања из става 1 овог 
члана остварује високошколска установа у оквиру акредито-
ваног студијског програма или као програм образовања 
током читавог живота, у складу са прописима којима се 
уређује високо образовање. Сматра се да наставник, васпи-
тач и стручни сарадник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има образовање из става 1. овог 
члана Закона. Услови за рад наставника и стручног сарадни-
ка регулисани су чланом 144. Закона о основама система 
образовања и васпитања, према коме је прописано следеће: 
послове наставника и стручног сарадника може да обавља 
лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца). Без 
лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка може да обавља: 1) приправник; 2) лице које испуњава 
услове за наставника, васпитача и стручног сарадника, са 
радним стажом стеченим ван установе, под условима и на 
начин утврђеним за приправнике; 3) лице које је засновало 
радни однос на одређено време ради замене одсутног запос-
леног; 4) сарадник у предшколској установи; 5) педагошки и 
андрагошки асистент и помоћни наставник. Лице из става 2 
тач. 1)-3) овог члана може да обавља послове наставника, 
васпитача и стручног сарадника без лиценце, најдуже две 
године од дана заснивања радног односа у установи. Уз 
пријаву на конкурсу потребно је приложити следеће доказе о 
испуњавању услова за обављање послова: 1. доказ да посе-
дује одговарајуће образовање - диплома о стеченом образо-
вању или уверење за кандидате којима диплома још није 
издата, а уколико је образовање стечено у иностранству 
потребно је приложити и одговарајући акт односно решење 
о признавању дипломе од стране надлежног органа Републи-
ке Србије; 2. доказ да је држављанин Републике Србије - уве-
рење о држављанству Републике Србије; 3. доказ да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (издаје надлежна полицијска управа); 4. доказ о 
знању српског језика (прилажу само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику); 5. у складу са чланом 
155. став 1. и 2. а у вези са чланом 154. став 2. Закона осно-
вама система образовања и васпитања кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs) и исти прилажу уз пријаву на конкурс; 6. 
извод из матичне књиге рођених достављају само кандидати 
код којих је дошло до промене у имену односно презимену од 
датума дипломирања до дана подношења пријаве на кон-
курс; 7. радна биографија (уколико је лице већ радило) - 
пожељно. Изабрани кандидат је пре закључења уговора о 
раду у обавези да поднесе доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (здрав-
ствено уверење). Сви докази уз пријаву прилажу се у ориги-
налу или у фотокопији која је оверена у општини или суду, 
односно код јавног бележника (не старији од 6 месеци). Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи све оне доказе 
о испуњености услова за пријем у радни однос чије се прила-
гање захтева конкурсом. Пријава на конкурс треба да буде 
разумљива и да би се по њој могло поступати треба да садр-
жи нарочито: назначење органа коме се подноси, а то је: 
Конкурсна комисија Средње школе „17. септембар” Лајковац 
тачно назначење радног места на које се конкурише, име и 
презиме подносиоца, адресу подносиоца (место пребива-
лишта, поштански број, улицу и број), контакт телефон, 
својеручни потпис подносиоца, уколико подносилац поседује 
имејл-адресу исту наводи у пријави. Уредном пријавом на 
конкурс сматра се пријава која садржи све горе наведено. 
Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања. Благовременом прија-
вом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата 
школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре исте-
ка тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор, 
а која утврђује благовременост и потпуност пријава на кон-
курс и испуњеност законских услова за пријем у радни однос 
кандидата у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава и, на основу увида у конкурсни материјал, од канди-
дата који су поднели благовремене и потпуне пријаве и 
испуњавају све законске услове за пријем у радни однос бира 
кандидате који улазе у ужи избор за пријем у радни однос. 
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Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од осам дана 
од дана састављања ужег избора кандидата упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и ученици-
ма, а потом с кандидатима са листе обавља разговор. Разго-
вор са кандидатима обавиће се у просторијама школе, с тим 
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени теле-
фонским путем на број који су навели у пријави, а о чему ће 
се сачинити и белешка или на други погодан начин (путем 
електорнске поште). Циљ разговора после психолошке про-
цене јесте додатно процењивање спремности кандидата за 
обављање послова за које је конкурисао. После обављеног 
разговора Конкурсна комисија доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Решење о избору кандидата доставља се свим 
кандидатима, односно учесницима конкурса. Кандидат неза-
довољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе 
жалбу директору, у року од осам дана од дана достављања 
решења Конкурсне комисије. Директор о жалби одлучује у 
року од осам дана од дана подношења. По коначности 
решења о избору кандидата, директор са изабраним канди-
датом закључује уговор о раду. Пре закључивања уговора о 
раду, изабрани кандидат је дужан да достави доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима. Пријаве са потребном документацијом о 
испуњавању наведених услова слати поштом на горе наве-
дену адресу са назнаком „За конкурс” или предати лично у 
секретаријату школе сваког радног дана од 8.00 до 14.00 
часова. Неуредне, неблаговремене или непотпуне пријаве 
као и пријаве чије фотокопије докумената нису оверене од 
стране надлежног органа неће бити узете у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе Радоја Блажића и преко телефона 014/343-11-45.

Професор математике
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139. 
и члана 140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 - др. 
закони и 10/2019), као и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у средњим стрчним 
школама. Члан 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања прописује услове за пријем у радни однос, 
односно да у радни однос у установи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик . Услови из става 1 овог члана доказују се при-
ликом 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. Чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, прописано је да наставник васпи-
тач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог 
члана мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Образовање наставника, и стручних 
сарадника из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина регулисано је чланом 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања, према коме је прописано следеће: 
обавезно образовање лица из члана 140. Закона је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Образовање из става 1 овог 

члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Програм за стицање образовања из става 1 овог 
члана остварује високошколска установа у оквиру акредито-
ваног студијског програма или као програм образовања 
током читавог живота, у складу са прописима којима се 
уређује високо образовање. Сматра се да наставник, васпи-
тач и стручни сарадник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из става 1. овог 
члана Закона. Услови за рад наставника и стручног сарадни-
ка регулисани су чланом 144. Закона о основама система 
образовања и васпитања, према коме је прописано следеће: 
послове наставника и стручног сарадника може да обавља 
лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца). Без 
лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка може да обавља: 1) приправник; 2) лице које испуњава 
услове за наставника, васпитача и стручног сарадника, са 
радним стажом стеченим ван установе, под условима и на 
начин утврђеним за приправнике; 3) лице које је засновало 
радни однос на одређено време ради замене одсутног запос-
леног; 4) сарадник у предшколској установи; 5) педагошки и 
андрагошки асистент и помоћни наставник. Лице из става 2 
тач. 1)-3) овог члана може да обавља послове наставника, 
васпитача и стручног сарадника без лиценце, најдуже две 
године од дана заснивања радног односа у установи. Уз 
пријаву на конкурсу потребно је приложити следеће доказе о 
испуњавању услова за обављање послова: 1. доказ да посе-
дује одговарајуће образовање - диплома о стеченом образо-
вању или уверење за кандидате којима диплома још није 
издата, а уколико је образовање стечено у иностранству 
потребно је приложити и одговарајући акт односно решење 
о признавању дипломе од стране надлежног органа Републи-
ке Србије; 2. доказ да је држављанин Републике Србије - уве-
рење о држављанству Републике Србије; 3. доказ да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (издаје надлежна полицијска управа); 4. доказ о 
знању српског језика (прилажу само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику); 5. у складу са чланом 
155. став 1. и 2. а у вези са чланом 154. став 2. Закона осно-
вама система образовања и васпитања кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://
www. mpn.gov.rs и исти прилажу уз пријаву на конкурс; ; 6. 
извод из матичне књиге рођених достављају само кандидати 
код којих је дошло до промене у имену односно презимену од 
датума дипломирања до дана подношења пријаве на кон-
курс; 7. радна биографија (уколико је лице већ радило) - 
пожељно. Изабрани кандидат је пре закључења уговора о 
раду у обавези да поднесе доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (здрав-
ствено уверење). Сви докази уз пријаву прилажу се у ориги-
налу или у фотокопији која је оверена у општини или суду, 
односно код јавног бележника (не старији од 6 месеци). Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи све оне доказе 
о испуњености услова за пријем у радни однос чије се прила-
гање захтева конкурсом. Пријава на конкурс треба да буде 
разумљива и да би се по њој могло поступати треба да садр-
жи нарочито: назначење органа коме се подноси, а то је: 
Конкурсна комисија Средње школе „17. септембар” Лајковац 
тачно назначење радног места на које се конкурише, име и 
презиме подносиоца, адресу подносиоца (место пребива-
лишта, поштански број, улицу и број), контакт телефон, 
својеручни потпис подносиоца, уколико подносилац поседује 
е-маил адресу исту наводи у пријави. Уредном пријавом на 
конкурс сматра се пријава која садржи све горе наведено. 
Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања. Благовременом прија-
вом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата 
школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре исте-
ка тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор, 
а која утврђује благовременост и потпуност пријава на кон-
курс и испуњеност законских услова за пријем у радни однос 
кандидата у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава и, на основу увида у конкурсни материјал, од канди-
дата који су поднели благовремене и потпуне пријаве и 
испуњавају све законске услове за пријем у радни однос бира 
кандидате који улазе у ужи избор за пријем у радни однос. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од осам дана 
од дана састављања ужег избора кандидата упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем 

у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и ученици-
ма, а потом с кандидатима са листе обавља разговор. Разго-
вор са кандидатима обавиће се у просторијама школе, с тим 
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени теле-
фонским путем на број који су навели у пријави, а о чему ће 
се сачинити и белешка или на други погодан начин (путем 
електорнске поште). Циљ разговора после психолошке про-
цене јесте додатно процењивање спремности кандидата за 
обављање послова за које је конкурисао. После обављеног 
разговора Конкурсна комисија доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Решење о избору кандидата доставља се свим 
кандидатима, односно учесницима конкурса. Кандидат неза-
довољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе 
жалбу директору, у року од осам дана од дана достављања 
решења Конкурсне комисије. Директор о жалби одлучује у 
року од осам дана од дана подношења. По коначности 
решења о избору кандидата, директор са изабраним канди-
датом закључује уговор о раду. Пре закључивања уговора о 
раду, изабрани кандидат је дужан да достави доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима. Пријаве са потребном документацијом о 
испуњавању наведених услова слати поштом на горе наве-
дену адресу са назнаком „За конкурс” или предати лично у 
секретаријату школе сваког радног дана од 8.00 до 14.00 
часова. Неуредне, неблаговремене или непотпуне пријаве 
као и пријаве чије фотокопије докумената нису оверене од 
стране надлежног органа неће бити узете у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе Радоја Блажића и преко телефона: 014/343-11-45.

Чистачица
5 извршилаца

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чланом 24. став 
1. Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлуке УС и 113/2017), 
кандидат треба да испуњава и посебне услове пописане 
чланом 139. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 - 
др. закони, 10/2019 и 6/2020), односно завршену основну 
школу, као и услове прописане за радно место чистачице 
у складу са Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Средњој школи “17. септембар”: 1) лице треба да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом-ученицима; 2 ) потврду да 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 
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; 3) има 
држављанство Републике Србије; 4) зна српски језик. Услови 
из тачака 2), 3) и 4) се доказују приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада и саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 1) прибавља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Уз одштампан и читко 
попуњен и својеручно потписан пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министрарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www. mpn.gov.rs), 
доставити: кратку радну биографију; оверено сведочанство 
о завршеној основној школи; оверену копију или оригинал 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); оверена копија или оригинал извода из матичне 
књиге рођених, потврду о некажњавању надлежне поли-
цијске управе (не старије од 6 месеци); доказ о познавању 
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику). Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
У току трајања поступка одлучивања о избору кандидата, 
Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се, у 
року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава 
упућују на претходну проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Рок за подношење пријаве на конкурс је 10 
дана од дана објављивања. Неуредне, неблаговремене или 
непотпуне пријаве као и пријаве чије фотокопије докуме-
ната нису оверене од стране надлежног органа неће бити 
узете у разматрање. Пријаве са потребном документацијом 
о испуњавању наведених услова слати поштом на горе наве-
дену адресу са назнаком „За конкурс” или предати лично у 
секретаријату школе сваког радног дана од 8.00 до 14.00 
часова. Неуредне, неблаговремене или непотпуне прија-
ве као и пријаве чије фотокопије докумената нису оверене 
од стране надлежног органа неће бити узете у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе Радоја Блажића и преко телефона 014/343-11-45.

Наука и образовање
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ЛЕПТИРИЋ”

14224 Лајковац, Светог Саве 9
тел. 014/3432-366

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске устано-
ве може бити лице које испуњава услове  прописане чла-
ном 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл.гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закони, 10/2019 и 6/2020): 1) поседује високо 
образовање: а) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10.09.2005. године или б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.9.2005. године или в) 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије, специјалистичке струковне), студијама у 
трајању од три године, или више образовање за директоре 
предшколских установа; 2) поседује дозволу за рад (обуку 
и положен испит за директора установе и дозволу за рад 
васпитача или стручног сарадника); 3) има 8, односно 10 
година рада на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, зависно од степена 
стручне спреме, у складу са прописима којима се уређује 
област образовања и васпитања; 4) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад; 5) 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 
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; 6) има 
држављанство Републике Србије; 7) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни  рад. Пријава на 
конкурс за избор директора, заједно са потребном докумен-
тацијом, доставља се установи. Уз пријаву поднети: овере-
ни препис или фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење о положеном стручном испиту (лиценци); уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из матичне  књиге 
рођених; потврду о дужини радног стажа у области образо-
вања и васпитања; биографију са кратким  прегледом кре-
тања у служби; предлог плана директора; уверење да се 
против кандидата не води истрага; уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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. Лекарско уверење о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад изабрани кан-
дидат доставља пре закључења уговора о раду. Фотокопије 
докумената морају бити оверене, а документација не старија 
од 6 месеци. Пријаве са потребном документацијом достави-
ти на горе наведену адресу са назнаком “За конкурс” у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве, неће се узети у разматрање.

ОШ “МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14000 Ваљево, Прва пролетерска 6

тел. 014/221-310

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Општи ислови радног места - кандидати морају да 
имају одговарајуће високо образовање; психичку, физичку и 
здраствену 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Републике Србије и 

да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику). Услови у погледу образовања: одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године , по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Одгова-
рајуће образовање подразумева и образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова ок 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 пријавни формулар, који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС (http://www.mpn.gov.rs/), канди-
дати достављају потребну документацију: оверену копију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом обарзовању; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); уверење из казнене евиденције МУП-а да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у условима за пријем у радни однос. Психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима извршиће 
Национална служба за запошљавање, а доказ о психичкој, 
физичкој и здраственој способности за рад са ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Спремачица
са 60% радног времена, за рад у 

издвојеном одељењу у Доњој Буковици
УСЛОВИ: Општи ислови радног места: а) кандидати морају 
да имају одговарајуће образовање - основно образовање; б) 
да имају психичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) 
да имају држављанство Републике Србије; д) да знају српски 
језик. Уз пријавни формулар, који се преузима на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС (http://www.mpn.gov.rs/), кандидати дос-
тављају потребну документацију: оверену копију дипломе о 
завршеном одговарајућем високом обарзовању; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
уверење из казнене евиденције МУПА-а да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведе-
на у условима за пријем у радни однос. Психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима извршиће Нацио-
нална служба за запошљавање, а доказ о психичкој, физич-
кој и здраственој способности за рад са ученицима доставиће 
изабрани кандидат  пре закључења уговора о раду. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3

тел. 014/221-622

Наставник српског језика и 
књижевности

са 61% радног времена
УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати треба да приложе: кратку 
биографију; оверену фотокопију дипломе; потврду 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, 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 про-
тив 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; извод из матичне књиге рођених (оверену фото-
копију или оригинал); уверење о држављанству (оверену 
фотокопију или оригинал), не старије од 6 месеци; пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС; уколико канди-
дат није стекао основно, средње, више или високо образо-
вање на српском језику у обавези је да достави доказ да је 

положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Поред општих услова (члан 139. 
и 140. Закона о основама система образовања и васпитања 
“Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), 
кандидати за радно место: наставник српског језика и књи-
жевности, морају испуњавати и посебне услове предвиђене 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017 и 13/2018). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати. Пријаве се подносе на горе наведену 
адресу.

ОШ “МИЛОШ МАРКОВИЋ” 
14205 Лелић, Доње Лесковице бб

тел. 014/3575-122

Наставник математике
са 88,89% радног ангажовања

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова предвиђених чла-
ном 24. Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17 - Одлука УС, 113/2017 и 
95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњавају и посеб-
не услове предвиђене чланом 139. став 1. тачка 1, 2, 3, 4 и 
5 и чланом 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), 
и посебне услове из чл 40. Правилника о организацији и 
систематизацији послова у ОШ “Милош Марковић” Доње 
Лесковице. Уз пријаву на конкурс, кандидати достављају 
документацију предвиђену чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20) и то: 1. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; 2. доказ да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; потвр-
ду 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 групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију која не сме бити старија од 
шест месеци ); 5. извод из матичне књиге рођених; 6. доказ 
да кандидат зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву потребно је доставити 
краћу биографију. Кандидат који буде изабран дужан је да 
пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима које 
не сме бити старије од шест месеци. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима вршиће Нацио-
нална служба за запошљавање применом стандардизова-
них поступака, а пре доношења одлуке о избору. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС и копију формулара достављају уз документацију устано-
ви. Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно 
са одштампаним формуларом, достављају се на горе наве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Помоћни радник
са 80% радног ангажовања, за рад у 
издвојеном одељењу у Горњем Таору

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова предвиђених чла-
ном 24. Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17 - Одлука УС, 113/2017 и 
95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњавају и посеб-
не услове предвиђене чланом 139. став 1. тачке 1, 2, 3, 4 
и 5 и чланом 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 
6/20) и члана 48. Правилника о организацији и системати-
зацији послова у ОШ “Милош Марковић” Доње Лесковице. 
Уз пријаву на конкурс, кандидати достављају документацију 
предвиђену чланом 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 
6/20 ) и то: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; 2. доказ да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. потврду 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 породи-
ци, 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, 

Наука и образовање
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и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију која не сме бити старија од шест 
месеци ); 5. извод из матичне књиге рођених; 6. доказ да 
кандидат зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву потребно је доставити краћу 
биографију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС и копију формулара достављају уз 
документацију установи. Пријаве на конкурс са потребним 
документима, заједно са одштампаним формуларом дос-
тављају се на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
“Др МИША ПАНТИЋ”

14000 Ваљево, Карађорђева 118
тел. 014/221-265

Подручје рада Здравство и 
социјална заштита - наставник 

здравствене неге
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24. став 
1. Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлуке УС и 113/2017), 
кандидат треба да испуњава и посебне услове пописане 
чланом 139. Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020), као и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Здравство 
и социјална заштита (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 21/2015, 11/2016, 13/2018 и 5/2019), и то: 1) да има 
одговарајуће образовање - у складу са чл. 140, 142, 143. и 
144. Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Здравство и социјална заштита (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 21/2015, 11/2016, 
13/2018 и 5/2019); 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Услови из тачака 1), 3), 4) и 5) се доказују 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада и саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) прибавља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Уз одштампан и читко попуњен и својеручно потпи-
сан пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs), доставити: кратку радну 
биографију; оверену копију дипломе о стеченој стручној 
спреми, односно уверења о дипломирању уколико диплома 
није издата, оверену копију додатка дипломи са подацима о 
положеним испитима; оверену копију или оригинал уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
оверена копија или оригинал извода из матичне књиге рође-
них, потврду о некажњавању надлежне полицијске управе 
(не старије од 6 месеци), оверену копију доказа о положеном 
испиту за лиценцу или уверења о положеном стручном испи-
ту - уколико је кандидат поседује; очитану личну карту или 
копију личне карте; доказ о познавању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка 
одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата, који се, у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава упућују на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. Неуредне, 
неблаговремене или непотпуне пријаве као и пријаве чије 
фотокопије докумената нису оверене од стране надлежног 
органа неће бити узете у разматрање. Пријаве на конкурс 
уз потребну документацију и краћу биографију кандидати 
могу доставити лично или поштом на горе наведену адресу 
са назнаком “За конкурс”, уз обавезно достављање адресе, 
телефона и мејл адресе за контакт. Ближе информације могу 
се добити на број телефона: 014/221-265.

Подручје рада Здравство и 
социјална заштита - наставник 

психологије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24. став 
1. Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлуке УС и 113/2017), 
кандидат треба да испуњава и посебне услове пописане 
чланом 139. Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020), као и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Здравство 
и социјална заштита (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 21/2015, 11/2016, 13/2018 и 5/2019.), и то да: 1) има 
одговарајуће образовање - у складу са чл. 140, 142, 143 и 
144 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Здравство и социјална заштита (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 21/2015, 11/2016, 
13/2018 и 5/2019); 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Услови из тачака 1), 3), 4) и 5) се доказују 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада и саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачка 
2) прибавља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Уз одштампан и читко попуњен и својеручно потпи-
сан пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs), доставити: кратку радну 
биографију; оверену копију дипломе о стеченој стручној 
спреми, односно уверења о дипломирању уколико диплома 
није издата, оверену копију додатка дипломи са подацима о 
положеним испитима; оверену копију или оригинал уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
оверену копију или оригинал извода из матичне књиге рође-
них, потврду о некажњавању надлежне полицијске управе 
(не старије од 6 месеци), оверену копију доказа о положеном 
испиту за лиценцу или уверења о положеном стручном испи-
ту - уколико је кандидат поседује; очитану личну карту или 
копију личне карте; доказ о познавању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка 
одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата, који се, у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава упућују на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. Неуредне, 
неблаговремене или непотпуне пријаве као и пријаве чије 
фотокопије докумената нису оверене од стране надлежног 
органа неће бити узете у разматрање. Пријаве на конкурс 
уз потребну документацију и краћу биографију кандидати 
могу доставити лично или поштом на горе наведену адресу 
са назнаком “За конкурс”, уз обавезно достављање адресе, 
телефона и мејл адресе за контакт. Ближе информације могу 
се добити на број телефона: 014/221-265.

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
14000 Ваљево, Карађорђева 122 

тел. 014/226-085

Стручни сарадник педагог
са 100% радног времена и то 90% 
на пословима стручног сарадника 

- педагога и 10% на пословима 
наставника грађанског васпитања, на 
одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (до истека 

мандата директора школе)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да 
има одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 

године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, према прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005; 2) да испуњава услове пропи-
сане Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник - Про-
светни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017 и 3/2017); 3) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на 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 мита 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5) да има држављанство Републике Србије; 6) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати треба да доставе: 1) пријаву на конкурс 
са основним биографским подацима (својеручно потписа-
ну); 2) одштампан и попуњен пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, у делу “Ново на сајту”, на 
адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 3) оверену фотокопију 
дипломе или уверења о дипломирању; 4) оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству; 5) оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 6) 
извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за 
горе наведена кривична дела и да није утврђено дискрими-
наторно понашање, које издаје надлежна полицијска упра-
ва, (не старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику, а доказ треба да 
буде издат од стране високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената (оригинал или оверена фото-
копија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене од 
стране надлежног органа, у супротном неће се узети у раз-
матрање, као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о здравственој способности, не старије од шест месеци. 
Пријаве са потребном документацијом доставити лично или 
поштом, на горе наведену адресу школе, са назнаком “Прија-
ва на конкурс”.

Наставник музичке културе
са 20% радног времена и наставник 

хора са 15% радног времена, на 
одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (до истека 

породиљског одсуства запослене)
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да 
има одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, према прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005; 2) да испуњава услове пропи-
сане Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник - Про-
светни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017 и 3/2017); 3) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на 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 мита 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5) да има држављанство Републике Србије; 6) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати треба да доставе: 1) пријаву на конкурс 
са основним биографским подацима (својеручно потписа-
ну); 2) одштампан и попуњен пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, у делу “Ново на сајту”, на 
адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 3) оверену фотокопију 
дипломе или уверења о дипломирању; 4) оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству; 5) оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 6) 
извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за 
горе наведена кривична дела и да није утврђено дискрими-
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наторно понашање, које издаје надлежна полицијска упра-
ва, (не старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику, а доказ треба да 
буде издат од стране високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената (оригинал или оверена фото-
копија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене од 
стране надлежног органа, у супротном неће се узети у раз-
матрање, као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о здравственој способности, не старије од шест месеци. 
Пријаве са потребном документацијом доставити лично или 
поштом, на горе наведену адресу школе, са назнаком “Прија-
ва на конкурс”.

ОШ “ЗДРАВКО ЈОВАНОВИЋ”
14206 Поћута

тел. 014/3573-107

Наставник математике
са 88,89% радног ангажовања

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова предвиђених чла-
ном 24. Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014,13/17 - Одлука УС, 113/2017 и 
95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњавају и посеб-
не услове предвиђене чланом 139. став 1. тачка 1, 2, 3, 4, и 
5 и чланом 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), 
и посебне услове из чл 40. Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ “Здравко Јовановић” Поћута. Уз 
пријаву на конкурс, кандидати достављају документацију 
предвиђену чланом 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 
6/20) и то: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; 2. доказ да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. потврду 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 породи-
ци, 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 дискриминаторно 
понашање; 4. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фото копију која не сме бити старија од шест месеци); 
5. извод из матичне књиге рођених; 6. доказ да кандидат зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно - вас-
питни рад. Уз пријаву потребно је доставити краћу биогра-
фију. Кандидат који буде изабран на послове, дужан је да 
пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима које 
не сме бити старије од шест месеци. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима вршиће Нацио-
нална служба за запошљавање применом стандардизова-
них поступака, а пре доношења одлуке о избору. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС и копију формулара достављају уз документацију устано-
ви. Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно 
са одштампаним формуларом достављају се на горе наве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Наставник српског језика
са 94,44% радног ангажовања

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова предвиђених чла-
ном 24. Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014,13/17 - Одлука УС, 113/2017 и 
95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњавају и посеб-
не услове предвиђене чланом 139. став 1. тачка 1, 2, 3, 4, и 
5 и чланом 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), 
и посебне услове из чл 40. Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ “Здравко Јовановић” Поћута. Уз 
пријаву на конкурс, кандидати достављају документацију 
предвиђену чланом 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 
6/20) и то: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; 2. доказ да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. потврда да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 

дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију која не сме бити ста-
рија од шест месеци); 5. извод из матичне књиге рођених; 
6. доказ да кандидат зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву потребно је 
доставити краћу биографију. Кандидат који буде изабран на 
послове, дужан је да пре закључења уговора о раду достави 
уверење о психичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима које не сме бити старије од шест месеци. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима вршиће Национална служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке 
о избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС и копију формулара достављају уз 
документацију установи. Пријаве на конкурс са потребним 
документима, заједно са одштампаним формуларом, дос-
тављају се на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

Наставник физичког васпитања
са 60% радног ангажовања

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова предвиђених чла-
ном 24. Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014,13/17 - Одлука УС, 113/2017 и 
95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњавају и посеб-
не услове предвиђене чланом 139. став 1. тачка 1, 2, 3, 4, и 
5 и чланом 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и 
посебне услове из чл 40. Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ “Здравко Јовановић” Поћута. 
Уз пријаву на конкурс кандидати достављају документацију 
предвиђену чланом 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 
6/20) и то: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; 2. доказ да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. потврду 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 породи-
ци, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фото копију која не сме бити старија од шест месеци); 
5. извод из матичне књиге рођених; 6. доказ да кандидат зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно - вас-
питни рад. Уз пријаву потребно је доставити краћу биогра-
фију. Кандидат који буде изабран на послове, дужан је да 
пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима које 
не сме бити старије од шест месеци. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима вршиће Нацио-
нална служба за запошљавање применом стандардизова-
них поступака, а пре доношења одлуке о избору. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС и копију формулара достављају уз документацију устано-
ви. Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно 
са одштампаним формуларом достављају се на горе наве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ОШ “ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ”
14201 Бранковина
тел. 014/272-116

Педагог школе
за рад у матичној школи и у издвојеним 

одељењима
УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, кандидат треба да има образо-
вање стечено на студијама другог степена мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 139. став 1. тачка 3 ЗОС-а; 

држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а одштампан пријавни формулар достављају шко-
ли, уз кога се прилаже: оверена копија дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности за кривична 
дела утврђена у члану 139. став 1. тачка 3 ЗОС-а (не старије 
од 6 месеци); доказ о познавању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад подноси канди-
дат који није стекао диплому на српском језику; биографију 
са прегледом радног ангажовања. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
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 
способност за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе или телефоне, које су навели у својим 
пријавама. Разговор са кандидатима са листе кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, обавиће конкур-
сна комисија коју именује директор школе, по пријему резул-
тата психолошке процене способности за рад са ученицима, 
у просторијама ОШ “Прота Матеја Ненадовић” Бранковина, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени 
на бројеве контакт телефона које су навели у својим пријава-
ма. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са доказима о испуњености услова слати 
на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: на основу члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат треба да има 
образовање стечено на студијама другог степена, мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139. став 
1. тачка 3 ЗОС-а; држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а одштампан пријавни формулар достављају 
школи, уз кога се прилаже: оверена копија дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о држављанству(не 
старије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности за кривична 
дела утврђена у члану 139. став 1. тачка 3 ЗОС-а (не старије 
од 6 месеци); доказ о познавању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад подноси канди-
дат који није стекао диплому на српском језику; биографију 
са прегледом радног ангажовања. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
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 
способност за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе или телефоне, које су навели у својим 
пријавама. Разговор са кандидатима са листе кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, обавиће конкур-
сна комисија коју именује директор школе, по пријему резул-
тата психолошке процене способности за рад са ученицима, 
у просторијама ОШ “Прота Матеја Ненадовић” Бранковина, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени 
на бројеве контакт телефона које су навели у својим пријава-
ма. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са доказима о испуњености услова слати 
на горе наведену адресу са назнаком “За конкурс”.

Наставник математике
са 89% радног времена, за рад у 

издвојеном одељењу у Голој Глави
УСЛОВИ: на основу члана 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат треба да има 
образовање стечено на студијама другог степена мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: студије другог степена из 
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научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139. став 1. тач-
ка 3 ЗОС-а; држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а одштампани пријавни формулар достављају шко-
ли, уз кога се прилаже: оверена копија дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству(не ста-
рије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности за кривична 
дела утврђена у члану 139. став 1. тачка 3 ЗОС-а (не старије 
од 6 месеци); доказ о познавању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад подноси канди-
дат који није стекао диплому на српском језику; биографију 
са прегледом радног ангажовања. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашено радно место, упућује се на психолошку процену 
способност за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе или телефоне, које су навели у својим 
пријавама. Разговор са кандидатима са листе кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, обавиће конкур-
сна комисија коју именује директор школе, по пријему резул-
тата психолошке процене способности за рад са ученицима, 
у просторијама ОШ “Прота Матеја Ненадовић” Бранковина, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени 
на бројеве контакт телефона које су навели у својим пријава-
ма. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са доказима о испуњености услова слати 
на горе наведену адресу са назнаком “За конкурс”.

Наставник енглеског језика
са 89% радног времена, за рад у 
матичној школи и у издвојеном 

одељењу у Голој Глави
УСЛОВИ: на основу члана 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат треба да има 
образовање стечено на студијама другог степена мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139. став 1. тач-
ка 3 ЗОС-а; држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а одштампани пријавни формулар достављају шко-
ли, уз кога се прилаже: оверена копија дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству(не ста-
рије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности за кривична 
дела утврђена у члану 139. став 1. тачка 3 ЗОС-а (не старије 
од 6 месеци); доказ о познавању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад подноси канди-
дат који није стекао диплому на српском језику; биографију 
са прегледом радног ангажовања. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашено радно место, упућује се на психолошку процену 
способност за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе или телефоне, које су навели у својим 
пријавама. Разговор са кандидатима са листе кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, обавиће конкур-
сна комисија коју именује директор школе, по пријему резул-
тата психолошке процене способности за рад са ученицима, 
у просторијама ОШ “Прота Матеја Ненадовић” Бранковина, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени 
на бројеве контакт телефона које су навели у својим пријава-
ма. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са доказима о испуњености услова слати 
на горе наведену адресу са назнаком “За конкурс”.

Наставник физике
са 60% радног времена, за рад у 
матичној школи и у издвојеном 

одељењу у Голој Глави
УСЛОВИ: на основу члана 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат треба да има 
образовање стечено на студијама другог степена мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139. став 1. тач-
ка 3 ЗОС-а; држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а одштампани пријавни формулар достављају шко-
ли, уз кога се прилаже: оверена копија дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству(не ста-
рије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности за кривична 
дела утврђена у члану 139. став 1. тачка 3 ЗОС-а (не старије 
од 6 месеци); доказ о познавању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад подноси канди-
дат који није стекао диплому на српском језику; биографију 
са прегледом радног ангажовања. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашено радно место, упућује се на психолошку процену 
способност за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе или телефоне, које су навели у својим 
пријавама. Разговор са кандидатима са листе кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, обавиће конкур-
сна комисија коју именује директор школе, по пријему резул-
тата психолошке процене способности за рад са ученицима, 
у просторијама ОШ “Прота Матеја Ненадовић” Бранковина, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени 
на бројеве контакт телефона које су навели у својим пријава-
ма. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са доказима о испуњености услова слати 
на горе наведену адресу са назнаком “За конкурс”.

ВРАЊЕ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Бујановац, Карађорђа Петровића 294

тел. 017/654-076

Наставник клавира
2 извршиоца

Наставник хармонике

Наставник хармонике
са 80% радног времена

УСЛОВИ: у смислу члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17 
и 27/2018-други закони и 10/2019), у радни однос у устано-
ви може да буде примљено лице под условима прописаним 
законом и то ако има: 1) одговарајуће образовање; 2) 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 кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Одговарајуће образовање има лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена, (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 

2005.) предвиђено чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања. Ближи услови у погледу степена 
и врсте образовања наставника основне музичке школе за 
послове за које је конкурс расписан предвиђени су
Правилником о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020).

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом, кандидат 
треба да достави, у оргиналу или овереној фотокопији, сле-
дећа документа: диплому о стеченом образовању и додатак 
дипломи (за завршене мастер студије), односно уверење о 
дипломирању уколико диплома још није издата; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); да лице зна српски језик (доказ је прило-
жена диплома о стеченом образовању, а уколико је диплома 
стечена на другом језику доказ је потврда или сведочанство 
средње школе); уверење полицијске управе да кандидат 
није осуђиван за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци), доказ о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту (кандидат који не поседује лицен-
цу дужан је да је стекне у року од две године од пријема 
у радни однос). Изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, на адреси: http://www.mpn.gov.rs, који се одштампан 
доставља школи заједно са потребном документацијом. 
Кандидати који буду позвани од стране школе дужни су да 
приступе провери психофизичких способности коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Кандидати су дужни да у пријави 
наведу контакт телефон, како би били обавештени о поступ-
ку провере психофизичких способности. Пријаве кандидата 
који не приступе провери психифизичких способности неће 
се разматрати. Документа се предају путем поште или непо-
средно у секретаријату школе. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос и подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Рок за пријављивање кандидата је 8 
дана од дана објављивања конкурса са назнаком ,,Конкурс 
за наставника”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве се достављају на адресу: Школа за 
основно музичко образовање и васпитање, Карађорђа Пет-
ровића 294, 17520 Бујановац.

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
17500 Врање, Француска бб
тел. 017/404-220, 411-623

Наставник математике
УСЛОВИ: општи услови прописани Законом о раду и услови 
одређени чл. 139. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/2020), и то: 1. одговарајуће високо образовање 
- врсте и степена стручне спреме утврђене чл. 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи, (мастер академске студије, 
специјалистичке академске или мастер струковне студије 
или образовање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године), 2. пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима, 3. да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затворау трајању од најмање 3 месеци, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 4. држављан-
ство Републике Србије, 5. да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази којима 
се потврђује испуњеност услова: 1) да има одговарајуће 
образовање (оверена фотокопија дипломе или уверења о 
дипломирању), 2. уверење да није осуђиван за дела наведе-
на у 3. тачки услова, прибавља се код надлежне полицијске 
управе (оригинал или оверена фотокопија), 3) уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци и извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 4. доказ 
да зна српски језик на комесе остварује образовно-васпит-
ни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. 

Наука и образовање
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Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4. и 5. су састав-
ни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2, односно лекар-
ско уверење доставља само изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду. Потребно је да кандидат уз пријаву 
достави и своју краћу радну биографију, податке о адреси 
становања, контакт телефону и мејл. Пријаву са потребном 
документацијом у затвореној коверти са назнаком “Пријава 
на конкурс - наставник математике” кандидат може поднети 
лично у школи, радним данима од 8 до 14 часова или посла-
ти путем поште, на адресу школе: ОШ “Светозар Марковић”, 
Француска бб, 17500 Врање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија, по поступку у скла-
ду са законом. Контакт телефон за додатне информације: 
017/404-220 и 411-623.

ГИМНАЗИЈА
17540 Босилеград, Георги Димитров 23

тел. 017/877-360

Наставник географије
за 90% радног времена 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) по пропису који 
утврђује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, према прописима који су утврђивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. год.; да испуњава усло-
ве прописане Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у средњој школи (“Службе-
ни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 
и 3/2017); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изричена 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 изечену кривичну санкцију и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати треба да доставе: пријаву на конкурс са основ-
ним биографским подацима - за заснивање радног односа 
- својеручно потписану; одштампани и попуњен пријавни 
формулар преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС, у делу 
“Ново на сајту”, на адреси: http:www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc; оверену 
фотокопију дипломе или уверење о дипломирању; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о државњанству; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за 
горе наведена кривична дела и да није утврђено дискрими-
наторно понашање, које издаје надлежна полцијска управа 
(не старије од 6 месеци); познавање српског језика и доказ 
о познавању језика на ком се остварује образовно - васпит-
ни рад (бугарски језик). Фотокопије које се подносе морају 
бити оверене од стране надлежног органа, у супротном неће 
се узети у разматрање, као и непотпуне и неблаговремене 
пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима који врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду, 
доставља уверење о здравственој способности, не старије од 
шест месеци. Пријаве са потребном документацијом слати у 
року од осам дана од дана објављивања у листу “Послови” на 
адресу: Гимназија, Георги Димитрова 23, 17540 Босилеград 
или предати лично.

Чистачица
УСЛОВИ: први степен стручне спреме. Кандидати треба да 
доставе: пријаву на конкурс са основним биографским пода-
цима - за заснивање радног односа - својеручно потписану; 
одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, у делу “Ново на сајту”, на адреси: 
http:www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08FORMULAR-
ZA-KONKURISANJE.doc. Уз пријаву доставити следећа 
документа: диплому о стеченом образовању; уверење о 
држављанству; уверење о неосуђиваности; извод из мати-
чне књиге рођених. Пријаве са потребном документацијом 
слати у року од осам дана од дана објављивања у листу 
“Послови” на адресу: Гимназија, Георги Димитрова 23, 17540 
Босилеград или предати лично.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
Општина Бујановац, Село Биљача

тел. 017/7647-200

Наставник математике

Наставник српског језика као 
нематерњег језика

други циклус
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 
а) има одговарајуће образовање према одредбама Правил-
ника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); б) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
в) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; г) има држављанство Репу-
блике Србије; д) зна српски језик, језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о 
испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са документацијом дос-
тављају се на горенведену адресу, са назнаком „За конкурс”. 
Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидати достављају потребну документацију у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Напомена: настава се 
изводи на албанском језику. Документа послати на адресу: 
ОШ „Десанка Максимовић” у Биљачи бб, 17522 Биљача, тел. 
017/7647-200.

ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
17500 Врање, Ратаје

тел. 017/59-003, 59-035

Наставник историје
са 80% радног времена 

УСЛОВИ: седми степен стручне спреме за наведено зани-
мање. Кандидат треба да испуњава и остале услове пред-
виђене Законом о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 и 6/2020), 
тј. да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажом 
пресудом за 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 или злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање или давање 
мита и остала кривична дела предвиђена чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство РС; да зна српски језик, као и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад и да се налази на лис-
ти педагошких асистената. Уз пријаву на конкурс доставити: 
уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не 
води истрага нити да је подигнута оптужба и да се не води 
кривични поступак пред судом (све то не старије од шест 
месеци), кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, 
тј. сведочанства као и попуњени пријавни формулар који 
се налази на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Пријаве слати на адресу: ОШ 
“Бранислав Нушић” Ратаје, 17500 Врање, са назнаком „За 
конкурсну комисију“. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
Општина Бујановац, Село Биљача

тел. 017/7647-200

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 122, 123, 139 и чланом 140 ст. 1 и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон , 10/2019 и 6/2020), и то: 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 ст. 
1 и 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон , 
10/2019 и 6/2020) за наставника, педагога или психолога, и 
то за рад у основној школи и подручју рада коме припада 
школа; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (албан-
ски језик); да има дозволу за рад наставника васпитача и 
стручног сарадника (стручни испит), обуку и положен испит 
за директора установе; да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим високим образо-
вањем из члана 140 став 1 и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, за директора може бити изабра-
но и љице које поседује: одговарајуће образовање из члана 
140. став 3. Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за наставника оне врсте школе којој припада школа; 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, обуку и положени испит за директора установе; најмање 
десет година рада у установи, на пословима образовања и 
васпитања, после стеченог одговарајућег образовања. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен препис или овере-
ну фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; доказ о држављанству Републике 
Србије - уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених, доказ о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима), 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику 
- уверење високошколске установе да је кандидат положио 
српски језик; уверење да кандидат 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 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, у складу са 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. 
закон , 10/2019 и 6/2020); уверење основног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак нити истрага за 
кривична дела из његове надлежности, потврду о радном 
стажу у школи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе); оверен препис/фотокопију 
лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); 
преглед кретања у служби са биографским подацима рад-
на биографија (не обавезно); евентуалне прилоге којима 
доказује своје стручне, организационе, педагошке и друге 
способности (не обавезно); осим утврђивања испуњености 
услова за избор директора. Комисија цени и доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника). Уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси кандидат пре закључења уговора о 
раду. Како обука и полагање испита за директора школе, из 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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члана 122 Закона о основама система образовања и васпи-
тања нису организовани у потпуности, документација канди-
дата сматраће се комплетном уколико су сва друга докумен-
та уредно достављена, а изабрани кандидат биће у обавези 
да положи испит за директора у законском року. Министар 
просвете врши избор директора и доноси решење о његовом 
именовању у року од 30 дана од дана пријема документације 
из члана 123 став 17 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
- др. закон , 10/2019 и 6/2020). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве комисија неће узети у разматрање. Напомена: доку-
ментација се не враћа кандидатима. Пријаве се достављају 
непосредно или путем поште, са назнаком: „Пријава на кон-
курс за директора”, на адресу школе: ОШ „Десанка Макси-
мовић” у Биљачи бб, 17522 Биљача. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на телефон: 017/7647-200.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“САМИ ФРАШЕРИ”

Општина Бујановац, Село Лучане
тел. 062/8786-804

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: лице које испуњава прописане услове чланом 139. 
и чланом 140. ст.1. и 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидат за директора мора да има одго-
варајуће високо образовање из члана 140. ст.1. и 2. ЗОСОВ, 
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; или, 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; лице из става 2. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; да испуњава услове за наставника те врсте шко-
ле и подручја рада, педагога или психолога; да је прошао 
обуку и положио испит за директора установе (изабрани 
кандидат који нема положен испит за директора дужан је 
да у року до 2 године од дана ступања на дужност положи 
наведени испит у складу са условима прописаним Законом 
о основама система образовања и васпитања - „Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 -др. 
закон и 6/2020); да има дозволу за рад за наставника, вас-
питача и стручног сарадника (лиценца); да има најмање 8 
(осам) година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Уколико се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, за директора школе може бити изабрано 
и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, 
има одговарајуће образовање из члана 140. став 3. истог 
закона, то јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије) или на студијама у трајању 
од три године, или више образовање, за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора школе и 
најмање десет година рада у установи на пословима васпи-
тања и образовања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Документа која се достављају уз пријаву за конкурс: 
1. оригинал или оверен препис/фотокопија дипломе о стече-
ном образовању; 2. оригинал или оверен препис/фотокопија 
дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника 
(лиценца), 3. оригинал или оверен препис/фотокопија уве-
рења о положеном испиту за директора установе (пријава 
која не садржи уверење о положеном испиту за директора 
установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани канди-
дат ће бити у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе), 4. оригинал или оверен препис/фотоко-
пија уверења о држављанству Републике Србије (не старије 

од 6 месеци); 5. уверење да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања (уверење из МУП); 6. уверење да се не води 
истрага - од основног суда; 7. потврда о радном искуству, 
односно годинама рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8. 
оригинал или оверена фотокопија сведочанства из основне 
или средње школе или потврда из тих школа из којих се види 
да је кандидат изучио предмет српски језик (за кандидате 
који су образовање стекли на албанском језику), а за канди-
дате који су стекли образовање на српском - потврда (доказ) 
да је положио испит из албанског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе, обзиром да се образов-
но-васпитни рад остварује на албанском језику; 9. лекарско 
уверење; 10. оригинал или оверен препис/фотокопију извод 
из матичне књиге рођених; 11. оверену фотокопију доказа 
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања; (извештај просветног саветни-
ка само за кандидате који су претходно обављали дужност 
директора установе); 12. радну биографију; 13. доказе о 
поседовању организационих способности (необавезно). 
Директор се бира на период од 4 (четири) године. Настава у 
школи се изводи на албанском језику. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса могу се поднети лично у затвореној ковер-
ти или препорученом поштом на адресу школе: ОШ “Сами 
Фрашери”, Лучане, 17520 Бујановац, са назнаком „Конкурс за 
директора”. Ближа обавештења могу се добити од секретара 
школе, на телефон бр. 062/8786-804.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА “ДУБРАВА”
19350 Књажевац, Ивана Милутиновића бб

тел. 019/738-183, 739-606

Наставник биологије
за 40% радног времена, за рад у 
издвојеним одељењима школе у 

Минићеву и Кални, на одређено време 
ради замене запослене на породиљском 

боловању

Радник на одржавању хигијене - 
чистач

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 139. 
и 140. (само кандидати за радно место наставник биологије) 
Закона о основама система образовања и васпитања: да 
имају одговаруће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то студијама 
другог степена из научне односно стручне области за одго-
варајући предмет односно групе предмета; студијама другог 
степена изобласти педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не или стручне области или области педагошких наука, на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; кандидати за радно место радник на 
одржавању хигијене/чистач треба да имају основно образо-
вање (1. степен стручне спреме).

ОСТАЛО: 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 изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 
Заинтересовани кандидати попуњавају апликациони форму-
лар који се налази на сајту МПНТР и одштампан формулар 
достављају установи са документацијом у прилогу: дипло-
мом о стеченој стручној спреми, у овереној фотокопији; уве-
рењем о неосуђиваности из надлежне полицијске управе, у 
оригиналу или овереној фоткопији; уверењемо држављан-
ству, у оригиналу или овереној фоткопији; изводом из МКР, 
у оригиналу или овереној фоткопији; очитаном личном кар-
том; Кандидати који буду ушли у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 

применом стандардизованих поступака.Конкурсна комисија 
сачиниће листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата 
психолошке процене и обавити разговор са њима (о терми-
ну разговора биће обавештени путем телефона и мејла који 
су доставили у апликационом формулару). У року од 8 дана 
од дана обављеног разговора комисија ће донети решење 
о избору кандидата. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) изабрани кадидати достављају пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрње и поднета документација са пријав-
ним формуларом не враћа се кандидатима. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
НСЗ „Послови”. Уколико последњи дан истека рока падне у 
недељу или државни празник, као последњи дан истека рока 
рачунаће се први наредни радни дан. Пријаве се подносе 
лично, на адресу Основне школе „Дубрава”, Ивана Милути-
новића бб, од 7 до 15 часова или поштом, препоручено, где 
ће се као дан пријема рачунати дан и час пријема у пошти, 
са назнаком „За конкурсну комисију”.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА 
ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ

19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Наставник предметне наставе - 
наставник економске групе предмета

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: уз пријавни формулар који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију у 
року од дана од 8 дана објављивања конкурса. Конкурс се 
објављује у публикацији “Послови” при Националној служби 
за запошљавање. Конкурс спроводи комисија именована од 
стране директора школе. Поред општих услова прописаних 
чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, и 13/17) кандидати пријављени 
за наставника треба да испуњавају услове прописане чла-
новима 139. и 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 
10/12019 и 6/2020 - даље: Закон) и важећим Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама за подручје рада 
Економија, право и администрација (“Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 1/19, 9/19), Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама за подручје 
рада Трговина, угоститељство, туризам (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 5/15, 6/15, 19/15, 11/16, 2/17, 13/18); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривична дела 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 утврђено 
дискриминаторно понашање, у смислу члана 139. став 1. 
тачка 3 Закона; да има држављанство Републике Србије и 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови за пријем у радни однос доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Кан-
дидат подноси пријаву на конкурс у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на пријавном формулару који се пре-
узима са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, уз коју се доставља потреб-
на документација, односно докази о испуњености услова за 
избор кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем обра-
зовању (диплому или оверену фотокопију дипломе); извод 
из матичне књиге рођених; доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139. 
став 1.тачка 3) Закона и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење 
или други документ издат од стране МУП-а РС); доказ да 
кандидат има држављанство Републике Србије (уверење 
); доказ о познавању српског језика, као језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - доставља само канди-
дат који није стекао образовање на српском језику (потврда, 
уверење или други документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму одговарајуће висо-
кошколске установе) краћу биографију - CV. У поступку одлу-
чивања о избору наставника комисија упућује кандидате на 
претходну психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Пријава се може 
поднети у просторијама школе или предати препорученом 
поштом на адресу: Економско-трговинска школа у Зајечару, 
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Кнегиње Љубице 3-5, 19000 Зајечар, са назнаком “За конкур-
сну комисију”. Информације о конкурсу могу се добити теле-
фоном на број 019/421-932. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОМШ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Наставник хармонике
на одређено време

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима на интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, кандидат мора да испуњава следеће услове, и 
то: да има одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020) и чланом 2. став 1 тачка 13 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника у основној музич-
кој школи (,,Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 18/2013, 
2/2017, 9/2019 и 1/2020) за радно место наставника хармо-
нике; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима: да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик, на 
коме остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС; оригинал или оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству, не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, односно уверење да су у току студија 
положили испите из педагогије и психологије, или доказ да 
су положили стручни испит, односно испит за лиценцу (у 
складу са чл. 142. Закона о основама система образивања 
и васпитања); доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139. став 1. тач-
ка 3. Закона и за кога није, у складу са Законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; доказ о познавању српског 
језик, као језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - доставља само кандидат који није стекао образовање 
на српском језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика положен по 
програму одговарајуће високошколске установе). Осим наве-
деног, кандидати достављају и остала документа од значаја 
за одлучивање, и то: краћа радна биографија; доказ да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак за кривична 
дела из члана 139.став 1.тачка 3. Закона. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са учени-
цима, доставља само изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Приложена документација се не враћа. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријава се може поднети у просторијама школе 
или предати препорученом поштом на адресу: ОМШ „Стеван 
Мокрањац” Зајечар, Тимочке буне 14, 19000 Зајечар, са наз-
наком „За конкурс“. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу 
се добити телефоном на број: 019/425-870 и 019/440-791.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Наставник предметне наставе - 
доктор медицине за извођење 

наставе из ужестручних предмета: 
Анатомије и физиологије, 

Патофизиологије, Фармакологије и 
фармакотерапије

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 
24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласникРС”, бр24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014,13/2017 - одлука УС и 113/2017), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања однос-
но да: 1) има одговарајуће образовање: у складу сачланом 
140 Закона о основама система образовања које је стекло 
а) на студијама другог степена (мастер академске студије, 

мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета 
и студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; ака-
демски назив у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада здравство и 
социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, број 21/15, 11/16, 13/18 и 5/19)

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; доказ о испуњавању услове из 
члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да је лице стекло високо обра-
зовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) - српски језик; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења (извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није осуђи-
вану складу са чланом 139. став 1. тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Доказо психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве 
се шаљу поштом или предају лично на адресу: Медицинска 
школа, 19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5, са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или телефоном на број 019/443-856.

Наставник предметне наставе - виша 
медецинска сестра - техничар, за 
извођење наставе из предмета: 

Здравствена нега
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,13/2017 - одлука УС и 
113/2017), треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања односно да: 1) има одговарајуће образовање: у скла-
ду сачланом 140 Закона о основама система образовања 
које је стекло а) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не,трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; академски назив у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада здрав-
ство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18 и 5/19).

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 

три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; доказ о испуњавању услове из 
члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да је лице стекло високо обра-
зовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) - српски језик; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења (извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није осуђи-
ван у складу са чланом 139. став 1. тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве 
се шаљу поштом или предају лично на адресу: Медицинска 
школа, 19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5, са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или телефоном на број 019/443-856.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
19206 Велики Извор, Изворски пут бб

Наставник математике
са 88,88% радног времена

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. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање 
из члана 140. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр.88/17, 27/18 - други закони и 
10/19 и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС” бр.11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18). 
Сваки од кандидата треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања: да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минстарства 
просвете- http://www.mpn.gov.rs, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар достављају и следећу доку-
ментацију: краћу биографију, оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, кандидат који има восоко 
образовање стечено на студијама другог степена доставља 
оверену копију дипломе другог степена и оверену копију 
дипломе основних академских студија, доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139. став 1. тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење 
или други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал или 
оверена фотокопија); доказ да кандидат има држављанство 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија уве-
рења); доказ о познавању српског језика, као језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - доставља само канди-
дат који није стекао образовање на српском језику (потврда, 
уверење или други документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму одговарајуће висо-
кошколске установе - оригинал или оверена фотокопија). 
Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има пси-
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хичку, физичку здравствену способност за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс слати на 
адресу ОШ „Вук Караџић”, Изворски пут бб, 19206 Вели-
ки Извор, у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну 
комисију”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у обзир. Рок за подношење пријава: 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидат ће бити писменим путем 
обавештен о исходу конкуса. Ближа обавештења могу се 
добити на телефон: 019/467-115.

ОМШ “СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове прописане члановима 122, 139 и чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,10/2019 и 6/2020) у настав-
ку текста Закон, и то: 1. да има одговарајуће образовање из 
члана 140.став 1. и 2. за наставника основне музичке школе, 
психолога или педагога стечено: 1) на студијама другог сте-
пена - мастер академске студије, мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије, (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, или (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких наука 
- уз претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета) или 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и  ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора 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, у смис-
лу члана 139. став 1. тачка 3. Закона; 4. које није правнос-
нажно осуђено за привредни преступ у складу са Законом 
и подзаконским актима; 5. да има држављанство Републике 
Србије; 6. да зна српски језик, на коме остварује образов-
но-васпитни рад; 7. да има дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника (стручни испит или лиценца); 8. 
да има обуку и положен испит (лиценцу) за директора школе 
(кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директора школе положи у 
року од две године од дана ступања на дужност); 9. да има 
одговарајуће радно искуство (најмање осам година рада) на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. 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. Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140. 
ст. 1. и 2. овог закона, дужност директора основне школе 
може да обавља лице које има одговарајуће образовање из 
члана 140. став 3. овог закона за наставника те врсте школе, 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора под-
носи доказе (не старије од шест месеци) о испуњености усло-
ва за избор директора у складу са Законом и подзаконским 
актима, и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању 
из члана 140 ст.1 и 2. Закона, за наставника те врсте шко-
ле и подручје рада, за педагога и психолога (оригинал или 
оверена фотокопија дипломе); доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
- лекарско уверење не старије од 6 месеци; доказ да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139. став 1. тачка3. Закона и за кога није, у 
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
доказ да кандидат није правноснажно осуђен за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности; доказ да кандидат 
има држављанство РС; извод из матичне књиге рођених (на 

обрасцу са трајном важношћу - оверена фотокопија или ори-
гинал); доказ о познавању српског језика, као језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - доставља само канди-
дат који није стекао образовање на српском језику( потврда, 
уверење или други документ којим се доказује да је испит из 
српског језика положен по програму одговарајуће високош-
колске установе); доказ о поседовању дозволе за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника (оверена фотокопија 
потврде, уверења или другог документа о положеном струч-
ном испиту или испиту за лиценцу); доказ о обуци и положе-
ном испиту за директора (уколико кандидат то поседује, а у 
супротном изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност, због чега се пријава таквог кан-
дидата без овог доказа неће сматрати непотпуном); доказ 
о радном искуству на пословима образовања и васпитања 
(потврда или уверење - посебно из сваке установе, односно 
за сваки период, уколико је кандидат био запослен у више 
установа на одговарајућим пословима). Осим наведеног, кан-
дидати достављају и остала документа од значаја за одлучи-
вање, и то: краћа радна биографија и предлог програма рада 
школе за време мандата, доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника, уколико га кандидат поседује); резултате струч-
но-педагошког надзора у раду установе и оцену спољашњег 
вредновања установе (дужан је да достави кандидат који је 
претходно обављао дужност директора установе); доказ да 
против кандидата није покренут кривични поступак за кри-
вична дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона. По завр-
шетку конкурса примљена документација се не враћа кан-
дидатима, већ се доставља министру ради доношења одлуке 
о избору директора. Министар у року од 30 дана од дана 
пријема документације врши избор директора школе и доно-
си решење о његовом именовању. Благовременом пријавом 
сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у конкур-
су, као и пријава која је предата препорученом поштом, у ком 
случају се као дан пријема рачуна дан када је пошта примила 
пошиљку, а када последњи дана за подношење пријаве пада 
у недељу или дане државног празника, рок за пријаву поме-
ра се за следећи радни дан, док се потпуном пријавом сма-
тра сматра пријава која у прилогу садржи документа којима 
кандидат доказује да испуњава услове за избор директора, у 
складу са Законом и подзаконским актима. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се 
може поднети у просторијама школе или предати препору-
ченом поштом на адресу ОМШ „Стеван Мокрањац” Зајечар, 
Тимочке буне 14, 19000 Зајечар, са назнаком „За комисију за 
избор директора”. Рок за подношење пријаве је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу 
се добити телефоном на број: 019/425-870 или 019/440-790.

СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник машинске групе предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат за поменуто радно место поред општих 
услова из члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 
95/18 - аутентично тумачење) за заснивање радног одно-
са мора да испуњава и услове прописане чланом 139. („Сл. 
гласник” бр. 88/17 и 27/18 - и др. закони, 10/19 и 6/20) и 
то:1) да има одговарајуће образовање складу са чланом 140. 
став 1. и став 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања и важећем Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Машинство и 
обрада метала („Сл. гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 и 9/2019): 
односно: дипломирани машински инжењер; дипломирани 
инжењер машинства; мастер инжењер машинства - прет-
ходно завршене студије првог степена - основне академске 
студије у области машинског инжењерства; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат попуњава формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (уписати број телефона / мејл адресу). Уз пријавни 
формулар кандидат доставља следећу документацију: ове-
рену фотокопију дипломе (односно уверења уколико дипло-

ма није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти 
образовања; доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом преноса бодова 
(уверење са високошколске установе, односно уверење о 
положеним испитима из педагогије и психологије, односно 
уверење о положеним стручном испиту / испиту за лиценцу 
- јер се сматра да наставник који је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има ово образовање) доставља 
кандидат који ово образовање поседују, кандидат који не 
поседује ово образовање биће обавезан да га стекне у року 
од једне, највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу у складу са чла-
ном 142. став 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања;уверење о неосуђиваности надлежне полицијске 
управе (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 
3 месеци,уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија), не старије од 6 месеца, извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), 
уколико кандидат није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ (уверење или потврду), да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; биографија. Доказ о здравственој способности за 
рад са ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност улова канди-
дата 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 учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака о чему ће кандидати 
бити обавештени путем телефона на бројеве које су навели 
или на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија ће сачини-
ти листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене и обавити разговор са њима. О терминима за 
разговор кандидати ће бити обавештени путем телефона на 
бројеве које су навели или на наведене мејл адресе. Конкур-
сна комисија ће донети решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће разматрати. 
Пријаве за конкурс са потребном документацијом доставити 
поштом или лично на адресу: Средња школа „Никола Тесла” 
Бољевац, Кнеза Милоша 13, 19370 Бољевац, са назнаком: 
„За конкурс - за радно место наставника машинске групе 
предмета”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе путем телефона: 030/463-391.

ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДОСТ”
19350 Књажевац, Боре Станковића 60

тел. 019/731-620

Наставник енглеског језика и 
књижевности

са 69,74% радног времена, од чега 
44,44% у основном образовању и 
25,30% у основном образовању 

одраслих
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, прописаних Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, про-
писане члановима 139. и 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и то да: 1. да лице има 
одговарајуће образовање прописано чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања као и чланом 3. 
став 1. тачка 9. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16,2/17 и 3/17); 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1), 
3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из 
става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави следећу документацију: 
кратку биографију (CV), оверену фотокопију дипломе одго-
варајућег степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 
3. став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17), уверење о неосуђиваности кан-
дидат прибавља у надлежној полицијској управи МУП-а, 
не старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној копији; 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених на прописаном обрасцу са холограмом, уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци), фотокопију личне 
карте, доказ о знању српског језика као језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику. Доказ о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија. 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. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће Конкурсна 
комисија након добијања резултата психолошке процене 
кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање као и пријаве оних кандидата који не 
испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спре-
ме. Пријавни формулар са конкурсом траженим документи-
ма и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају 
на адресу: Основна школа „Младост” Књажевац, Боре Стан-
ковића 60, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе или на теле-
фон: 019/731-620.

КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
19350 Књажевац, Карађорђева 16

тел. 019/732-034

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 24. Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 75/14, 
113/17-одлука УС и 95/18) за заснивање радног односа кан-
дидат мора да испуњава посебне услове прописане чл. 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник” бр. 88/17, 27/18 - и др. закони, 10/19 и 6/20) и то: 
1. да има завршено основно образовање и васпитање; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање, злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела давање или примање мита; за кри-
вична дела из групе кривична дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја - део Ново на сајту (уписати број 
телефона/мејл адресу), а потребну документацију заједно 
са одштампаним формуларом доставља школи. Уз пријав-
ни формулар кандидат доставља и следећу документацију: 
доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверену фото-
копију дипломе); доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и васпитања и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (потврда, уверење или други документ издат од 
стране надлежне полицијске управе, оригинал или оверена 
фотокопија), не старије од 6 месеци; доказ да кандидат има 
држављанство Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија уверења), не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о познавању српског језика, као језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само 
кандидат који није стекао образовање на српском језику 

(потврда, уверење или други документ којим се доказује да 
је испит из српског језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе- оригинал или оверена фотокопија). 
биографију (CV). Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способности за рад са ученицима (лекарско уве-
рење) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата 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 учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака о чему ће кандидати 
бити обавештени путем телефона на бројеве које су навели 
или на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија ће сачини-
ти листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене и обавити разговор са њима. О терминима 
за разговор кандидати ће бити обавештени путем телефо-
на на бројеве које су навели у или на наведене мејл-адресе. 
Конкурсна комисија ће донети решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разговора. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве конкурсна комисија неће раз-
матрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
доставити поштом или лично на адресу: Књажевачка гим-
назија, Карађорђева 16, 19350 Књажевац, са назнаком „За 
конкурс”, у року од 8 дана од објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Информације о конкурсу могу се добити од 
секретара школе путем телефона: 019/732-034. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

19224 Салаш, Маршала Тита 35

Наставник математике
са 88,89% радног времена

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. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање 
из члана 140. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр.88/17, 27/18 - други закони и 
10/19 и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС” бр.11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18). 
Сваки од кандидата треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања: да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минстарства 
просвете: http://www.mpn.gov.rs, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар достављају и следећу доку-
ментацију: краћу биографију, оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, кандидат који има восоко 
образовање стечено на студијама другог степена доставља 
оверену копију дипломе другог степена и оверену копију 
дипломе основних академских студија, доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139. став 1.тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење 
или други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал или 
оверена фотокопија); доказ да кандидат има држављанство 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија уве-
рења); доказ о познавању српског језика, као језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - доставља само канди-
дат који није стекао образовање на српском језику (потврда, 
уверење или други документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму одговарајуће висо-
кошколске установе - оригинал или оверена фотокопија). 
Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има пси-
хичку, физичку здравствену способност за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс слати на 
адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај”, Маршала Тита 35, 19224 
Салаш, у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну 
комисију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 

узете у обзир. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидат ће бити писменим путем 
обавештен о исходу конкуса. Ближа обавештења могу се 
добити на телефон: 019/470-126.

Секретар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 132. 
став 2 и чланом 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр.88/17, 27/18 - други закони 
и 10/19 и 6/20), кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање из области правних наука. Сваки од кандидата 
треба да испуњава услове из члана 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања: да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минстарства 
просвете - http://www.mpn.gov.rs, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар достављају и следећу доку-
ментацију: краћу биографију, оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, кандидат који има восоко 
образовање стечено на студијама другог степена доставља 
оверену копију дипломе другог степена и оверену копију 
дипломе основних академских студија, доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139. став 1. тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење 
или други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал или 
оверена фотокопија); доказ да кандидат има држављанство 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија уве-
рења); доказ о познавању српског језика, као језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - доставља само канди-
дат који није стекао образовање на српском језику (потврда, 
уверење или други документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму одговарајуће висо-
кошколске установе - оригинал или оверена фотокопија). 
Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има пси-
хичку, физичку здравствену способност за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс сла-
ти на адресу ОШ „Јован Јовановић Змај”, Маршала Тита 35, 
19224 Салаш у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну 
комисију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у обзир. Рок за подношење пријава: 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидат ће бити писменим путем 
обавештен о исходу конкуса. Ближа обавештења могу се 
добити на телефон: 019/470-126.

ЗРЕЊАНИН

СРЕДЊА ШКОЛА
Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Наставник предметне наставе - 
математика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове пред-
виђене Законом о раду, као и посебне услове на основу 
члана 139. и 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања: 1. да има одговарајуће образовање, 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 139. став 1. тачка 3. 
Закона, 4. има држављанство Републике Србије, 5. да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Кандидат мора да испуњава услове у погледу степе-
на и врсте образовања у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама. 
Кандидат мора да има 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. Уколико кандидат нема наведено образовање, оба-
везан је да га стекне у року од једне, а највише две године од 
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дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Кандидат који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има наведено обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Уз пријавни формулар са кратком биогра-
фијом, кандидат доставља и следећа документа: 1) ориги-
нал или оверену копију дипломе (као доказ о одговарајућем 
образовању), 2) доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело утврђена у чл. 139. став 1. тачка 3. 
Закона - уверење из МУП-а, не старије од шест месеци, 3) 
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија), не 
старије од шест месеци, 4) извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија), не старије од шест месеци, 
5) доказ да кандидат има 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 психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (оригинал или оверена копија потврде издата од стра-
не високошколске установе); сматраће се да кандидат има 
поменуто образовање и уколико достави доказ да је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије (оверену 
фотокопију индекса) или доказ да је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу (оригинал или оверену копију 
потврде о положеном испиту). Уколико кандидат нема обра-
зовање из тачке 5) обавезан је да га стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Доказ о знању српског јези-
ка, као језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи, доставља се само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. Доказ о испуњености усло-
ва из тачке 2 (психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима) кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном 
поступку у складу са Законом о заштити података о личности 
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији “Послови” на адресу: Средња школа Нови Бечеј, 
Маршала Тита 5, 23272 Нови Бечеј, са назнаком “За конкурс”. 
Све потребне информације можете добити позивом на број 
телефона: 023/771-077.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 

23217 Александрово, Николе Тесле 29

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање пропи-
сано чланом 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања за наставника основне школе, 
педагога или психолога: а) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, Б) 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 (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. дозвола 
за рад, односно положен стручни испит за наставника или 
стручног сарадника, 3. обука и положен испит за директо-
ра установе, изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року до две године 
од дана ступања на дужност, 4. најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, 5. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима, 6. 
да лице није правноснажном судском пресудом осуђивано за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 7. држављанство Републике 
Србије, 8. знање српског језика - кандидат, наставник раз-
редне наставе, мора имати стечено одговарајуће образо-
вање на српском језику или имати положен испит из српског 

језика са методиком по програму одговарајуће високошкол-
ске установе; кандидат, наставник или стручни сарадник, 
мора имати стечено средње, више или високо образовање 
на српском језику или имати положен испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Директор се бира на период од четири године. Уз пријаву 
на конкурс кандидати прилажу: оверену копију дипломе о 
стеченој стручној спреми, кандидати који су високо обра-
зовање стекли по прописима о високом образовању почев 
од 10. септембра 2005.године подносе оверену фотокопију 
дипломе и основних и мастер студија, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту или испиту за лицен-
цу, потврду да кандидат има најмање осам година радног 
искуства на пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања - потврда саржи податак о 
радном стажу и пословима које је лице обављало и издаје је 
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 - ориги-
нал, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, не старије од шест 
месеци у односу на дан истека конкурса - оригинал, не ста-
рији од шест месеци, уверење о држављанству - оригинал 
или оверена фотокопија, биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада директора 
школе. Доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника); извод из 
матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 
уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Уверење да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело из чл. 139. 
ст.1 тачка 3 Закона. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Својеручно потписане 
пријаве са потребном документацијом доставити на адресу 
школе: Основна школа „Бранко Радичевић”, 23217 Алексан-
дрово, Николе Тесле 29.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

23260 Перлез, Трг кнеза Михаила 2
тел. 023/3813-170

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 , 13/17 - одлука 
УС ,113/17 И 95/18-аутент.тумачење) кандидат треба да 
испуњава и услове утврђене у члану 139, 140, 142 и 144 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (даље: 
Закон) и у члану 2 став 1 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи а 
то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) високо 
образовање на студијама 2. степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); или Б) високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.септембра 2005. године; изузетно: наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама 1. степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању  од 3 године или вишим образовањем. Наставник, 
васпитач и стручни сарадник мора имати образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова  из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
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 образовање из члана 142 став 1 Закона. 
Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може 
да обавља лице које има дозволу за рад ( лиценцу). Без 
лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка може да обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од дана 
заснивања радног односа у установи); 2. лице које испуњава 
услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са 
радним стажом стеченим ван установе, под условима и на 
начин утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од дана 
заснивања радног односа у установи); 3. лице које је засно-

вало радни однос на одређено време ради замене одсутног 
запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања радног 
односа у установи); 4. сарадник у предшколској установи 
(ако има образовање из члана 142 Закона); 5. педагошки и 
андрагошки асистент и помоћни наставник. Наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада у предметној  настави 
може да изводи лице које је стекло високо образовање, и то: 
професор математике; дипломирани математичар; дипломи-
рани математичар за теоријску математику и примене; 
дипломирани математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар - информатичар; професор мате-
матике и рачунарства; дипломирани математичар за матема-
тику економије; професор информатике - математике; 
дипломирани математичар - астроном; дипломирани мате-
матичар - примењена математика; дипломирани математи-
чар - математика финансија (са изборним предметом Основи 
геометрије); дипломирани информатичар; мастер математи-
чар; мастер професор математике; мастер професор матема-
тике и физике; мастер професор математике и информатике; 
мастер професор физике и математике; мастер професор 
информатике и математике; дипломирани професор матема-
тике - мастер; дипломирани математичар - мастер; дипломи-
рани инжењер математике - мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије); дипломирани математичар - професор 
математике; дипломирани математичар - теоријска матема-
тика; дипломирани инжењер математике(са изборним пред-
метом Основи геометрије); професор хемије - математике; 
професор географије - математике; професор физике - мате-
матике; професор биологије - математике; професор мате-
матике - теоријско усмерење; професор математике - тео-
ријски смер; дипломирани математичар и информатичар. 
Лица која су стекла академско звање мастер,односно дипло-
мирани -мастер треба да имају завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области математике 
или примењене математике (са положеним испитом из пред-
мета геометрија или основи геометрије) или двопредметне 
наставе математике и физике односно математике и инфор-
матике. Кандидат треба и: 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да оба-
везно достави: 1. пријавни формулар; 2. доказ о одгова-
рајућем високом образовању, а) оверена фотокопија 
дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, б) 
доказ о образовању из педагошких, психолошких и методич-
ких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда висо-
кошколска установа); 3. уверење о држављанству - оригинал 
или оверена фотокопија; 4. извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверена фотокопија; 5. доказ да није осуђи-
ван (за горе наведена дела у тачки 3) који није старији од 6 
месеци - оригинал или оверена фотокопија; 6. доказ да је 
стекао образовање на српском језику или је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (диплома/уверење издато на српском језику која се 
приложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом о знању 
српског језика под тачком 6); лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (оригинал или оверену фотокопију) доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови 
тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Кандидат незадо-
вољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе 
жалбу директору, у року од осам дана од дана достављења 
решења о избору кандидата од стране конкурсне комисије. 
Директор о жалби одлучује у року од 8 дана од дана подно-
шења. Рок за подношење пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса је 8 дана од дана објављивања текста 

Наука и образовање 
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конкурса у публикацији Националне службе за запошља-
вање “Послови”. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком 
„За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпу-
не пријаве. За све додатне информације обратити се дирек-
тору школе на телефон: 023/3813-170.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
23210 Житиште, Трг ослобођења 2

Наставник српског језика као 
нематерњег

за рад на румунском језику у издвојеном 
одељењу у Торку, са 71,11% радног 

времена

Наставник математике
за рад на румунском језику у издвојеном 

одељењу у Торку, са 88,89% радног 
времена

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу у Торку, са 

88,89% радног времена

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу у Равном 
Тополовцу, са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то ако: 1. има одгова-
рајуће образовање; 2. има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, 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. Кандидати 
за наведена радна места треба да имају и одговарајуће висо-
ко образовање прописано чланом 140.Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и Правилником о сте-
пену и врсти 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, 11/19) за 
наведене послове. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја. Кандидати уз одштампан 
попуњени пријавни формулар треба да доставе: а) овере-
ну фотокопију дипломе, односно сведочанства о стеченом 
одговарајућем образовању; б) уверење да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 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; 
в) уверење о држављанству Републике Србије; г) извод из 
матичне књиге рођених; д)доказ о знању српског језика 
(доставља кандидат који одговарајуће образовање није сте-
као на српском језику); ђ) радну биографију. Сви документи 
се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима. 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс са комплетном документацијом 
доставља се лично или поштом на адресу: Основна школа 
“Свети Сава” Житиште, Трг ослобођења 2, 23210 Житиште, 
са назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање на кон-
курс је 10 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Непотпуне, недопуштене и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења 
могу се добити на телефон бр. 023/3821-115.

ОШ “ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
Нови Бечеј

Наставник математике
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др. закон. 
10/2019, 27/2018- др. закони и 6/2020) стечено на студијама 
другог степена: мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; и образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, 
односно степен и врста стручне спреме у складу са Правил-
ником 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).

Сервирка
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са важећим 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
у школи - завршен најмање други степен стручне спреме, 
односно завршена најмање средња трогодишња школа пре-
храмбеног смера.

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др. закон. 
10/2019, 27/2018- др. закони и 6/2020), стечено на студијама 
другог степена: мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; и образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова), 
односно степен и врста стручне спреме у складу са Правил-
ником 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).

Секретар школе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
132. и чл. 140. ст. 1. Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др. 
закон. 10/2019, 27/2018- др. закони и 6/2020), дипломирани 
правник - мастер или дипломирани правник који је стекао 
високо образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним 
стручним испитом за секретара (правосудни или стручни 
испит за запослене у органима државне управе или државни 
стручни испит). Кандидат који нема положен стручни испит 
за секретара, дужан је да положи испит за лиценцу за секре-
тара у року од две године од дана заснивања радног односа.

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

62% радног ангажовања
УСЛОВИ: да кандидат има завршену основну школу, први 
степен образовања - НК, да испуњава опште услове за 
заснивање радног односа утврђене Законом о раду („Сл. 
гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 
и 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тума-
чење), да испуњава услове из члана 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број: 
88/17, 27/2018 и др. закони и 10/2019, 27/2018 и др. закони 
и 6/2020)

ОСТАЛО: Остали услови за све кандидате: 1) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 2) да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 заштиће-

них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3) имају држављанство Републике 
Србије; 4) знају српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете; потписану пријаву са радном биографијом; овере-
ну фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте струч-
не спреме (за наставника); доказ о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина (за наставника); 
оверену копију сведочанства о завршеној средњој школи 
(за сервирку); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; оргинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених и уверење о 
неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који уђу у ужи круг биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на контакт адресе које су навели у својим 
пријавама. Након обављене психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима, конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о датуму 
обављања разговора кандидати ће бити обавештени на број 
телефона који напишу на пријави. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве са потребном документацијом подносе се 
у затвореној коверти на адресу школе: ОШ “Јосиф Маринко-
вић”, 23272 Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 79, лично или 
поштом, са назнаком „Конкурс“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СЛАВКО РОДИЋ“

23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13
тел. 060/5252-118

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да 
је пунолетан; 2) да има завршену основну школу (I степен); 
3) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 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 кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да се против кандидата не води кривични поступак; 5) 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на оглас 
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, извод из мати-
чне књиге рођених (оверена фотокопија); сведочанство о 
завршеној основној школи (оверена фотокопија); уверење о 
држављанству (оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). 
Доказ о испуњености услова из тачке 3 огласа (лекарско уве-
рење) подноси кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од 
дана објављивања у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање “Послови“. Пријаве на конкурс, са кратком 
биографијом и потребном документацијом, доставити на 
адресу: Основна школа „Славко Родић“, 23241 Лазарево, 
Жарка Зрењанина 13, са назнаком „За конкурс“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације можете добити на телефон: 060/5252-118, 
секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

23101 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563-840

Сервирка
УСЛОВИ: завршено средње образовање у складу са Катало-
гом радних места и Правилником о организацији и система-
тизацији послова у ОШ „Петар Петровић Његош” у Зрења-
нину (најмање II степен стручне спреме); да је кандидат 
држављанин Републике Србије; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; знање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
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је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства просвете; 
потписану пријаву са радном биографијом; оригинал или 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној средњој шко-
ли; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије(не старије од шест месеци); доказ да 
кандидат није осуђиван за кривична дела прописана чланом 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал или оверена фотокопија уверења из 
МУП-а). Уверење не сме бити старије од дана објављивања 
конкурса у публикацији “Послови”. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља само изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне и 
уз које су приложени неопходни докази и који уђу у ужи круг, 
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 учесници конкурса бити обавештени на контакт који 
су навели у својим пријавама. Након обављене психолошке 
процене за рад са децом и ученицима конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о датуму 
обављања разговора кандидати ће бити обавештени на број 
телефона који напишу на пријави. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
подносе се у затвореној коверти на адресу школе: Основна 
школа “Петар Петровић Његош”, Стражиловска бб, 23101 
Зрењанин, лично или поштом са назнаком „За конкурс за 
радно место - сервирка”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Све информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона: 023/563-840.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

23101 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563-840

Наставник предметне наставе - 
математика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања и то: а) 
има одговарајуће образовање, б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност, в) да није осуђиван правноснаж-
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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давања 
мита, за кривично дело 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 да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
г) да има држављанство Републике Србије, д) да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови у погледу образовања наставника (члан 140. став 1. 
и 2., члан 141. и члан 142. Закона). Наставник је лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (б)студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(б) мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Учесник конкурса треба да испуњава и усло-
ве из Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, број: 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 3/18 и 11/2019- у даљем тексту: Правилник), 
односно учесник конкурса треба да је за радно место настав-
ник предметне наставе математика: професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику, дипломирани математи-

чар - информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, профе-
сор информатике - математике, дипломирани математичар 
- астроном, дипломирани математичар - примењена мате-
матика, дипломирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер професор мате-
матике, мастер професор математике и физике, мастер про-
фесор математике и информатике, мастер професор физике 
и математике, мастер професор информатике и математике, 
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, мастер професор предмете наста-
ве. Лица која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима из области мате-
матике или примењене математике (са положеним испитом 
из предмета геометрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике односно математи-
ке и информатике. Уз пријаву на конкурс треба да поднесе: 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете; потписану пријаву са радном био-
графијом; оригинал или оверену фотокопију одговарајуће 
дипломе(уверења); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци); доказ да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела прописана чланом 139. став 1. тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања (оригинал или 
оверена фотокопија уверења из МУП-а). Уверење не сме 
бити старије од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља само иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду. Кандидат 
који није стекао образовање на српском језику доставља 
доказ (потврду или уверење) да је положио испит из срп-
ског језика са методиком, по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Напомена у вези образовања стеченог 
у некој од република СФРЈ, образовања стеченог у систему 
војног школства и образовања стеченог у иностранству: 
I Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ 
до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је прописана чланом 140. 
Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да 
ли је врста образовања одговарајућа за обављање посло-
ва наставника. II Када је образовање стечено у систему 
војног школства, испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, по претход-
но прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, утврђује решењем министар. III Када је образо-
вање стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова наставника, на 
основу акта о признавању стране високошколске исправе и 
мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар. Кандидати под I, II, III достављају ори-
гинал или оверену фотокопију одговарајућег решења мини-
стра. Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне и уз 
које су приложени неопходни докази и који уђу у ужи круг 
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 учесници конкурса бити обавештени на контакт који 
су навели у својим пријавама. Након обављене психолошке 
процене за рад са децом и ученицима конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о дату-
му обављања разговора кандидати ће бити обавештени на 
број телефона који напишу на пријави. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији “Послови”. Пријаве на конкурс са потребном докумен-
тацијом подносе се у затвореној коверти на адресу школе: 
Основна школа “Петар Петровић Његош”, Стражиловска бб, 
23101 Зрењанин, лично или поштом са назнаком: ”За кон-
курс за радно место наставника математике”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Све 
информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 
023/563-840.

Посао се не чека, посао се тражи
Национална служба
за запошљавање
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На евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и 
повећамо ваше могућности за запошљавање.

• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

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

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

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

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

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

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

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

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

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

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

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица 
Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


