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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ

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), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном 
конкурсу за попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС“, брoj 2/19) и Закључака Комисије 
51 број: 112-3030/2019 од 26.03.2019. године и 51 број: 112-
3437/2020 од 26.05.2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

 РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министар-
ство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа 
за ветeрину, Нови Београд, Омладинских бригада 1

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место ветеринарски инспектор у 
извозним објектима, у звању саветник
са местом рада у Бачкој Тополи, Одсек 

ветеринарске инспекције Суботица, 
Одељење ветеринарске инспекције, 

Управа за ветерину
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
ветеринарске науке на интегрисаним академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, радно искуство у стру-
ци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

Место рада: Бачка Топола.

2. Радно место ветеринарски инспектор 
за здравствену заштиту и добробит 

животиња, у звању саветник
са местом рада у Крагујевцу, Одсек 

ветеринарске инспекције Крагујевац, 
Управа за ветерину

1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области 
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 
3 године, положен државни стручни испит, положен испит 
за инспектора, као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

Место рада: Крагујевац.

III Компетенције које се проверавају у изборном поступ-
ку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кан-
дидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима, доступна су сва радна места и избор кандидата 
се врши на основу провере компетенција. Изборни поступак 
спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају 
опште функционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са коми-
сијом. Кандидатима који учествују у изборном поступку прво 
се проверавају опште функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција за 
сва извршилачка радна места: 
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се 
путем теста (писмено); 
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару); 
3. пословна  комуникација - провераваће се путем симула-
ције (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 табела, табеларне калкулације), 
ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду 

или други одговарајући доказ о поседовању знања и вешти-
на из наведених области, на траженом нивоу и жели да на 
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уред-
но и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доста-
ви и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера 
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не 
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције. 

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

Провера посебних функционалних компетенција: 
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција врши се провера 
посебних функционалних компетенција, и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
инспекцијски послови (општи управни поступак, управ-
ни спорови, основе казненог права и казненог поступка, 
поступак инспекцијског надзора), посебна функционална 
компетенција за област рада студијско-аналитички посло-
ви (прикупљање и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анали-
зирања доступних информација) и посебна функционална 
компетенција за радно место релевантни прописи из дело-
круга радног места (Закон о ветеринарству) - провераваће 
се усмено путем симулације.

Провера понашајних компетенција за сва изврши-
лачка радна места: Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет) - провераваће се путем психометријских 
тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на ком-
петенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Про-
цена мотивације за рад на радном месту и прихватање вред-
ности државних органа - провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац прија-
ве: Пријаве на конкурс се шаљу поштом на адресу: 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
- Управa за ветерину, Нови Београд, Омладинских бригада 
1 или се подносе непосредно на писарници Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за вете-
рину, Нови Београд, Омладинских бригада 1, са назнаком „За 
јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места“. 

V Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Данијела Милосављевић Остојић, тел. 011/3117-476, од 
10.00 до 13.00 часова.

VI 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.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење прија-
ва је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања јавног конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима, Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде и Управе за ветерину или у штампаној вер-
зији на писарници Управе за ветерину, Нови Београд, Омла-
динских бригада 1. 

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

IX Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (кандидати са положеним правосудним испитом 

уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту), ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на 
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 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.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да 
су органи у обавези да по службеној дужности, када је то 
непходно за одлучивање у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају 
личне податке о чињеницима садржаним у службеним еви-
денцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.

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

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успеш-
но прошли претходне фазе изборног поступка, пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) 
пет радних дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 
Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Управе за вете-
рину. Кандидати који желе да конкуришу на више радних 
места, попуњавају пријавни образац за свако радно место 
посебно.

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

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

XII Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести 
почев од 02. децембра 2020. године, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени писаним путем на адресе које су 
навели у својим пријавама или путем имејл-адресе.

Провера општих, посебних и понашајних функционалних 
компетенција и интервју са Конкурсном комисијом обавиће 
се у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). 
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и вре-
мену спровођења наредне фазе изборног поступка на кон-
такте (бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у 
својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извршилачком 
радном место, може да се запосли и лице које нема поло-
жен државни стручни испит, али је дужно да га положи у 
прописаном року. Положен државни стручни испит није 
услов, нити предност за заснивање радног односа. Проб-
ни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни 
однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на 
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неодређено време траје шест месеци - Државни служ-
беник на пробном раду, који је засновао радни однос на 
неодређено време и државни службеник који је засновао 
радни однос на неодређено време а који нема положен 
државни стручни испит, полаже државни стручни испит 
у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Лице на пробном раду које је радни однос засновало на 
радном месту инспектора на неодређено време и лице које 
је засновало радни однос на радном месту инспектора на 
неодређено време, а нема положен испит за инспектора, 
полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисије коју је имено-
вао в.д. директора Управе за ветерину.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
minpolj.gov.rs) и огласној табли Министарствa пољоприв-
реде, шумарства и водопривреде, на интернет презента-
цији (www.vet.minpolj.gov.rs) и огласној табли Министар-
ствa пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе 
за ветрину; на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-Управе, 
на интернет презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног кон-
курса за попуњавање радних места у Управи за извршење 
кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 
и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-8342/2020 од 28. 
октобра 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство правде - Управа за извршење кривичних санкција, 
Немањина 22-24, Београд

Радно место које се попуњава: 

II У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
 КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

1. Начелник Одељења за третман и 
извршење ванзаводских санкција и 

мера, у звању виши саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
Политичке науке - смер социјална политика, или из науч-
не области Специјалне едукације и рехабилитације, или из 
стручне области Филозофија - смер психологија, андраго-
гија или социологија на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит 
и најмање седам година радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција и Закона о извршењу ванза-
водских санкција и мера - усмено; вештина комуникације 
- непосредно, кроз разговор са кандидатима. 

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

III Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
- писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству (у пријави назначити редни број радног 

места из текста конкурса као и назив радног места за које 
се конкурише, име и презиме, датум и место рођења, адре-
са становања, мејл-адреса за контакт, контакт телефон, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног 
искуства у степену стручне спреме прописане за радно 
место на које се конкурише, са кратким описом послова на 
којима је кандидат радио до подношења пријаве на кон-
курс, пријава мора да буде својеручно потписана);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема за стручну спрему која је наведе-
на у условима за радно место;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични 
поступак за кривично дело које се гони по службеној дуж-
ности (не старије од 30 дана);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде, решења и други акти из којих се може 
утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком периоду је стечено радно искуство у струци);
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату 
раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног односа, издата од 
стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса 
био у радном односу;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње.

Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презента-
цији Министарства правде, на следећој интернет адреси: 
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.

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

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

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их 
прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да ће те подат-
ке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне 
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покре-
тање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). 
Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе 
о којима службену евиденцију воде други органи, у циљу 
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.
Сви докази 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.

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

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

IV Општи услови за рад на радном месту: Чланом 45 
став 1 Закона о државним службеницима прописано је да као 
државни службеник може да се запосли пунолетан државља-
нин Републике Србије који има прописану стручну спрему и 
испуњава остале услове одређене законом, другим прописом 
и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у државном органу, ако му раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа и није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

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

V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за под-
ношење пријава на конкурс је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

VI Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за рад на огла-
шеном радном месту провера стручних оспособљености, 
знања и вештина које се вреднују у изборном поступку 
спровешће се у просторијама Управе за извршење кривич-
них санкција.

О дану и времену спровођења изборног поступка кандида-
ти ће бити обавештени телефоном или телеграмом, на кон-
такте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим 
пријавама.

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

VIII Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, тел. 
011/2685-305 и Дејан Миљковић, тел. 011/363-1059 (радним 
данима од 12.00 до 14.00 часова).

IX Трајање радног односа: За наведено радно место рад-
ни однос се заснива на неодређено време.

НАПОМЕНЕ: Као државни службеник на извршилачком 
радном месту може да се запосли и лице које нема поло-
жен државни стручни испит, али је дужно да га положи 
у року утврђеном законом. Државни службеник на проб-
ном раду који је радни однос засновао на неодређено вре-
ме и државни службеник који је засновао радни однос на 
неодређено време, а који нема положен државни стручни 
испит полаже државни стручни испит у року од шест месе-
ци од дана заснивања радног односа. 

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

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

Обавештавају се кандидати да ће се документација враћа-
ти искључиво уз писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-Управе 
и на огласној табли Управе за извршење кривичних санк-
ција, интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. 

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

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом



Бесплатна публикација о запошљавању 511.11.2020. |  Број 907 |   

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ВОЈСКА СРБИЈЕ
ГАРДИЈСКИ БАТАЉОН ГАРДЕ

КОНТИНУИРАН ПРИЈЕМ
За пријем лица из грађанствa у професионалну војну 

службу у својству професионалних војника 
на одређено време 

Формацијска места која се попуњавају: у Гардијском 
батаљону Гарде

1. Стрелац
место службовања Београд

100 извршилаца

2. Возач
место службовања Београд

10 извршилаца
Општи и посебни услови, начин конкурисања, спровођење 
изборног пуступка и остала неопходна обавештења у вези 
са конкурсом детаљније су објављени на веб-сајту Минис-
тарства одбране Републике Србије (www.mod.gov.rs), 
Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs).

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ВОЈСКА СРБИЈЕ
КОМАНДНИ БАТАЉОН ГАРДЕ

КОНТИНУИРАН ПРИЈЕМ
За пријем лица из грађанствa у професионалну војну 

службу у својству професионалних војника 
на одређено време 

Формацијска места која се попуњавају: у Kомандном 
батаљону Гарде

1. Стрелац
место службовања Београд

40 извршилaцa

2. Возач
место службовања Београд

3 извршиoцa
Општи и посебни услови, начин конкурисања, спровођење 
изборног пуступка и остала неопходна обавештења у вези 
са конкурсом детаљније су објављени на веб-сајту Минис-
тарства одбране Републике Србије (www.mod.gov.rs), 
Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs).

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

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), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јав-
ном конкурсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средста-
ва: 51 број: 112-9606/2019 од 27. септембра 2019. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министар-
ство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Дирек-
ција за националне референтне лабораторије, Београд - 
Земун, Батајнички друм 7, део 10

II Радно место које се попуњава: 

1. Радно место начелник Лабораторије, у 
звању виши саветник

Лабораторија за физичко-хемијска 
испитивања хране и испитивање 
остатака ветеринарских лекова, 

пестицида и других штетних материја у 
храни и храни за животиње, Дирекција 

за националне референтне лабораторије
1 извршилац

Oпис послова: руководи и координира радом Лаборато-
рије (планира, усмерава и надзире рад државних службе-
ника у Лабораторији); организује пријем и обраду узорака 
и стара се о функционалности лабораторијског информа-
ционог система; одобрава извештаје о извршеним лабо-
раторијским испитивањима и стара се о тачности и поуз-
даности испитивања; непосредно обавља лабораторијска 
испитивања физичко-хемијских параметара хране; прати 
потрошњу лабораторијског материјала, планира и вери-
фикује његову набавку; учествује у припреми и прати 
спровођење поступка акредитације и израду докумената 
система менаџмента квалитета, израду и примену стан-
дардних оперативних процедура, упутстава, програма ета-
лонирања; контролише израду и ажурно вођење картона 
опреме, хемикалија и реагенаса; учествује у планирању, 
спровођењу и праћењу извршавања интерних провера 
квалитета; обавља и друге послове по налогу директора.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
хемијске науке (дипл. хемичар, дипл. хемичар - мастер, 
дипл. хемичар - специјалиста, струк. хемичар - специја-
листа) или из научне области физичко-хемијске науке 
(дипл. физикохемичар, дипл. физикохемичар - мастер, 
дипл. физикохемичар - специјалиста, струк. физикохеми-
чар - специјалиста) или из научне области технолошко 
инжењерство - смер прехрамбена технологија или смер 
биохемијско инжењерство и биотехнологија на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету или из научне области ветеринарске науке на инте-
грисаним академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама 
односно на основним студијама у трајању од 4 године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство 
у струци од најмање 7 година, од чега 1 година радног иску-
ства на пословима сарадника за физичко-хемијска испити-
вања; положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд - Земун, Батајнички друм 7, део 10.

III Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, 
под једнаким условима, доступна су сва радна места и 
избор кандидата се врши на основу провере компетенција. 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у 
којима се проверавају опште функционалне, посебне функ-
ционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спро-
води интервју са комисијом. Кандидатима који учествују у 
изборном поступку прво се проверавају опште функцио-
налне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција: 
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се 
путем теста (писмено); 
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се путем симула-
ције (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 табела, табеларне калкулације), 
ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о поседовању знања и вешти-
на из наведених области, на траженом нивоу и жели да на 
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уред-
но и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доста-
ви и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера 
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не 
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи 
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција: 
Након пријема извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:
1. Посебна функционална компетенција за радно место - 
страни језик (Енглески језик ниво Б2) - провераваће се пис-
мено путем теста.
2. Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обраду 
података из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних инфор-
мација); посебна функционална компетенција за радно 
место релеватни прописи из делокруга радног места (Закон 
о безбедности хране са подзаконским актима) и посебна 
функционална компетенција за радно место Стандарди 
квалитета (СРПС ИСО 17025:2017) - провераваће се путем 
усмене симулације.
Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући доказ о знању 
енглеског језика, на траженом нивоу, и жели да на осно-
ву њега будете ослобођен тестирања компетенције знање 
страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уред-
но и у потпуности попуњен у делу *Знање страних јези-
ка који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера 
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не 
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних комптенција могу се 
наћи на сајту Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде www.minpolj.gov.rs и Института за стан-
дардизацију Србије www.iss.rs.
Провера понашајних компетенција: Понашајне ком-
петенције (управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људ-
ским ресурсима) - провераваће се путем психометријских 
тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на ком-
петенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање компетенција 
кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа - провераваће се 
путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац прија-
ве: Пријаве на конкурс се шаљу поштом на адресу: Министар-
ство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина 
22-26, 11000 Београд или се предају непосредно на писарни-
ци Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни кон-
курс за попуњавање извршилачких радних места“. 

V Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Бранислава Ђорић, тел. 011/3621-958, од 10.00 до 13.00 
часова.

VI 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.

Администрација и управа 

Посао се не чека, посао се тражи
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VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде или у штампаној верзији на писарници 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Београд, Немањина 22-26.

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

IX Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на 
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 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.

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

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

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успеш-
но прошли претходне фазе изборног поступка, пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом биће позвани да у року од 
пет (5) радних дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 
Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведе-
ну адресу Министарства. 

XI Врста радног односа: Радни однос се заснива на неодређе-
но време.

XII Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступци ће се спровести, 
почев од 07. децембра 2020. године, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени писаним путем на адресе које су 
навели у својим пријавама или путем имејл-адресе.

Провера општих функционалних компетенција, посебних 
функционалних компетенција, понашајних компетенција 
и интервју са комисијом ће се обавити у Служби за упра-
вљање кадровима, Палатa “Србија” Нови Београд, Буле-
вар Михаила Пупина 2 (источно крило), у просторијама 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Београд, Немањина 22-26 и у просторијама Дирекције за 
националне референтне лабораторије, Београд - Земун, 
Батајнички друм 7, део 10. Учесници конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавешта-
вају се о датуму, месту и времену спровођења наредне 
фазе изборног поступка на контакте (адресе или бројеве 
телефона или имејл-адресе) које наведу у својим обрасци-
ма пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извршилачком 
радном место, може да се запосли и лице које нема поло-
жен државни стручни испит, али је дужно да га положи у 
прописаном року. Положен државни стручни испит није 
услов, нити предност за заснивање радног односа. Проб-
ни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни 
однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на 
неодређено време траје шест месеци - државни служ-
беник на пробном раду, који је засновао радни однос на 
неодређено време и државни службеник који је засновао 
радни однос на неодређено време а који нема положен 
државни стручни испит, полаже државни стручни испит 
у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисијa којu је имено-
вао в.д. директора Дирекције за националне референтне 
лабораторије. Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.minpolj.gov.rs) и огласној табли Министар-
ствa пољопривреде, шумарства и водопривреде, на интер-
нет презентацији Службе за управљање кадровима (www.
suk.gov.rs) и на интернет презентацији, огласној табли и 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

СМЕДЕРЕВО

ВИШИ СУД У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Трг републике 2

тел. 026/4626-666

Записничар
УСЛОВИ: III или IV степен средње стручне спреме друштве-
ног, природног или техничког смера, најмање две године 
радног искуства у струци, положен испит за дактилографа 
Iа или Iб класе, положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за рад за ово радно место, звање: референт.

Изборни поступак ће се спровести у више фаза у који-
ма ће се проверавати компетенције које су потребне 
за рад на наведеном месту: опште функционалне ком-
петенције: организација и рад државних органа Републике 
Србије, дигитална писменост (провера ће се вршити увидом 
у приложени доказ или решавањем задатака практичним 
радом на рачунару), пословна комуникација (провера ће се 
вршити писмено - симулацијом). Посебне функционалне ком-
петенције: посебна функционална компетенција познавање 
канцеларијског пословања провераваће се усменим путем 
на основу разговора са кандидатом; посебна функционал-
на компетенција познавање метода и техника прикупљања, 
евидентирања и ажурирање података у базама података 
провераваће се усменим путем на основу разговора са кан-
дидатом; посебна функционална компетенција способност 
припреме материјала и вођење записника провераваће се 
путем усменим на основу разговора са кандидатом; посебна 
функционална компетенција способност вођења интерних 
књига провераваће се усменим путем на основу разговора са 
кандидатом; посебна функционална компетенција положен 
испит за дактилографа прве класе провераваће се увидом у 
потврду и куцањем текста. Понашајне компетенције: упра-
вљање информацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност 
и интегритет - провера понашајних компетенција вршиће се 
интервјуом базираним на компетенцијама или упитником 
- интервју са комисијом и вредновање кандидата. Процена 
мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа провераваће се путем интервјуа са коми-
сијом (усмено).

Трајање радног односа и место рада: Радни однос се 
заснива на неодређено време, а место рада је Виши суд у 
Смедереву, Трг републике 2.

Рок за подношење пријава на конкурс: Рок је 15 дана 
и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање - публикацији „Послови“.

Пријава на конкурс: Заинтересовани кандидати подно-
се пријаву на конкурс на обрасцу „Пријава на конкурс у 
државном органу“, који је доступан на интернет презента-
цији Вишег суда у Смедереву.

Пријава на конкурс треба да садржи: податке о кон-
курсу, личне податке, адресу становања, телефон, елек-
тронску адресу, образовање, стручне и друге испите под-
носиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа, 
податак о знању рада на рачунару, радно искуство, посеб-
не услове и посебне изјаве од значаја за учешће у конкур-
сним поступцима у државним органима. Приликом пре-
даје пријаве на конкурс, пријава добија шифру под којом 
подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што 
комисија састави списак кандидата међу којима се спрово-
ди изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају 
о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави 
назначен за доставу обавештења. Пријава на конкурс мора 
бити својеручно потписана и подноси се преко поштанске 
службе или преко судске писарнице, адреса: Виши суд у 
Смедереву, 11300 Смедерево, Трг републике 2, са назна-
ком: „За јавни конкурс“. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Општи услови за рад на радном месту: да је учесник 
конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да учес-
нику конкурса није раније престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног односа, да 
учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

Право учешћа на конкурсу: Право учешћа на конкурсу 
има пунолетни држављанин Републике Србије који има одго-
варајућу стручну спрему и испуњава остале услове одређе-
не законом, другим прописом и Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у 
Смедереву, под условом да му раније није прстајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа и није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци. Кандидат који први пут заснива радни однос 
на неодређено време у државном орган подлеже пробном 
раду који траје шест месеци. Државни службеник који се 
пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рошених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен. Државни стучни 
испит није услов, нити предност за заснивање радног одно-
са, а кандидат који нема положен државни стручни испит 
заснива радни однос под условом да тај испит положи у року 
од 6 месеци од дана заснивања радног односа.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: Кан-
дидати уз пријаву подносе писмени доказ о знању рада на 
рачунару и у том случају ће бити ослобођени провере ове 
компетенције, осим ако конкурсна комисија не одлучи да 
приложени докази нису довољни, у ком случају ће се врши-
ти провера ове компетенције. Кандидати који су успешно 
прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о 
датуму, месту и времену спровођења наредне фазе.

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18), прописано је, 
између осталог, да орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којим се води 
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама.

Документа са подацима о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о положеном државном струч-
ном испиту и уверење о положеном правосудном испиту. 
Стога је потребно да учесник конкурса на обрасцу прија-
ве на конкурс изричито наведе за коју се од предвиђених 
могућности опредељује, односно да ли ће орган прибављати 
податке о којима се води службена евиденција или ће то кан-
дидат учинити сам.

Докази које прилажу кандидати који су успешно 
прошли фазу провере посебних функционалних 
компетенција, пре интервјуа са конкурсном коми-
сијом: решење о распоређивању или премештају на рад-
но место у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен, диплома којом се потврђује стручна спрема, 
уверење о положеном стручном испиту за рад у држав-
ним органима, исправе којима се доказује радно искуство 
у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих 
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и 
у ком периоду је стечено радно искуство), потврда да учес-
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нику конкурса раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности из радног 
односа издата од стране државног органа у коме је учесник 
интерног конкурса био у радном односу, уверење надлеж-
ног органа да кандидат није осуђиван (не старије од шест 
месеци) и уверење надлежног органа да против кандидата 
није покренут кривични поступак (не старије од шест месе-
ци). Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији 
која је оверена код јавног бележника. Сви докази прилажу 
се на српском језику, односно уколико су на страном језику 
морају бити преведени на српски језик и оверени од стра-
не овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује 
стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована.

Лице задужено за давање обавештења о интерном 
конкурсу: Маја Филић, секретар суда, контакт телефон: 
026/4626-666.

Опис послова радног места: по годишњем распореду 
послова обавља све дактилографске послове у предмети-
ма додељеним у рад судији код кога је распоређен, пише 
записнике, врши унос текстова по диктату и са диктафон-
ских трака, врши препис текстова и рукописа и израђује све 
врсте табела, у сарадњи са корисницима услуга коригује 
унете податке, стара се о савременом обликовању текста, 
припрема и штампа завршене материјале и дистрибуира их 
корисницима услуга, стара се о чувању и преносу података, 
доступности материјала, исправности биротехничке опре-
ме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог пот-
рошног материјала, води уписник за евиденцију штампаних 
ствари и публикација, води евиденцију о свом раду, ради 
и друге послове по налогу председника суда, судије или 
секретара суда.

Јавни конкурс је оглашен на огласној табли и веб-страници 
Вишег суда у Смедереву, на порталу е-Управе и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање 
- публикацији „Послови”, са роком подношења пријава од 
15 дана, који почиње да тече наредног дана од дана огла-
шавања у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОПШТИНА ИРИГ
ОПШТИНСКА УПРАВА

224006 Ириг, Војводе Путника 1
тел. 022/400-600

Послови пољопривреде и закупа 
земљишта

у Служби за привреду и локални 
економски развој

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области 
правне, агроекономске науке или стручне области пољоприв-
реде, на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци и 
познавање рада на рачунару. 

У изборном поступку проверавају се: познавање Зако-
на о пољопривредним земљишту, Правилника о условима 
и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривред-
ног земљишта у државној својини - усмено; познавање 
рада на рачунару - практична провера (рад на рачунару). 

Лице које је задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Ненад Аврамовић, телефон: 022/400-600.

Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: 
Општинска управа општине Ириг, у Иригу, Војводе Пут-
ника 1, са назнаком: „За интерни конкурс за попуњавање 
извршилачког радног места у Општинској управи општине 
Ириг”.

Услови за рад на радном месту: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учес-
нику конкурса раније престајао радни однос у државном 
органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе због теже повреде дужности из радног односа; 
да није правноснажно осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци.

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријава 
је 19.11.2020. године. 

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава 
са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; 
оригинал или оверена фото-копија уверења о држављанству, 
оригинал или оверена фото-копија извода из матичне књи-
ге рођених, оверена фото-копија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фото-копија доказа 
о положеном стручном испиту за рад у државним органима 
(лица са положеним правосудним испитом уместо уверења 
о положеном стручном испиту за рад у државним органима 
достављају оригинал или оверену фото-копију уверења о 
положеном правосудном испиту, за случај да се у условима 
тражи научна област правних наука); оригинал или овере-
на фото-копија доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којим се доказује на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно 
искуство); уверење суда да против лица није покренута истра-
га и да није подигнута оптужница (не старије од 30 дана); уве-
рење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу (не старије од 30 дана); оверена изјава под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у државном орга-
ну, органу аутономне покрајине или јединице локалне само-
управе због теже повреде дужности из радног односа. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је овере-
на у општини/градској управи, суду или код јавног бележника.

Трајање радног односа: За наведено радно место радни 
однос се заснива на неодређено време.

Место, дан и време када ће се спровести изборни посту-
пак: Кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном рад-
ном месту, провера вештина и знања који се вреднују у избор-
ном поступку, и то: познавање Закона о пољопривредним 
земљишту, Правилника о условима и поступку давања у закуп 
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини - усмено и познавање рада на рачунару - практична 
провера (рад на рачунару), доставиће се писмено обавештење 
о томе када отпочиње изборни поступак, о чему ће кандида-
ти бити обавештени и телефонским путем или електронском 
поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави. 

Напомена: Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу, органу аутономне покрајине или једини-
це локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. 
Кандидати без положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним 
испитом уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, 
суду или код јавног бележника, биће одбачене. Јавни кон-
курс спроводи конкурсна комисија именована од стране в.д. 
начелника Општинске управе општине Ириг. Овај конкурс 
објављује се и на огласној табли Општинске управе општи-
не Ириг и веб-страници општине Ириг: www.irig.rs, публика-
цији „Послови” и дневним новинама које се дистрибуирају 
за територију Републике Србије („Дневник“). Сви изрази, 
појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су 
употребљени у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

                        Трговина и услуге

СУЗР „ЧАЧАНИН“
11090 Београд, Борска 94

тел. 064/6120-991
e-mail: mjcacanin@gmail.com

Хигијеничарка
на одређено време

3 извршиоца

АУТО-СЕРВИС „ГУДАЛОВИЋ“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 1

тел. 063/206-967

Ауто-механичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка дозвола. 
Пријаве слати на e-mail: drago.gudalovic@akgudalovic.rs.

„АРХИМОД“ ДОО
Гроцка - Врчин, Моше Пијаде 8

тел. 060/0607-002

Архитекта

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, радно искуство 
више од 5 година у наведеном занимању, возачка дозвола 
Б категорије, енглески језик виши ниво.

Административни радник
УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме, радно искуство од 
5 година на сличним пословима, возачка дозвола Б катего-
рије, енглески језик виши ниво.

WIENER STADTISCHE
OSIGURANJE DOO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
тел. 060/100-64-68

e-mail: hr@wiener.co.rs

Проценитељ штете на усевима и 
плодовима

за рад у Смедереву
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, основно инфор-
матичко знање, изузетна писана и усмена комуникација, 
теренски рад, пробни рад на 6 месеци, место рада Смедере-
во, Јужнобанатски, Шумадијски, Браничевски и Подунавски 
округ. Кандидати који имају радно искуство на истим или 
сличним позицијама и/или у делатности осигурања имају 
предност. Особа за контакт: Јасмина Фараговић, телефон: 
060/100-64-68.

МГ ПРОМЕТ
24000 Суботица, Иштвана Вига 2

тел. 024/546-301, 546-302

Магационер
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, било који тех-
нички смер. Пробни рад 2 месеца. Пожељно знање мађар-
ског језика.Заинтересовани кандидати могу се јављати 
лично на горе навадену адресу или контакт телефон. Оглас 
важи до 18.11.2020. године.

СЗР ТЕХНОСЕРВИС „ДУЊИЋ“
31000 Ужице, Карађорђева 43

тел. 060/3242-070

Поправке и одржавање кућних апарата
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електроструке, 
положен возачки испит Б категорије. Контакт телефон: 
060/3242-070, особа за контакт Жељко Дуњић. Конкурс је 
отворен до попуне радног места.

Администрација и управа / Трговина и услуге 

Посао се не чека, 
посао се тражиПосао се не чека, посао се тражи
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                                Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛЕНКО МАРИН“

15300 Лозница, Болничка 65

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, положен 
стручни испит, лиценца за рад. Кандидати уз пријаву на 
оглас треба да приложе следеће доказе о испуњавању 
услова: оригинал или оверену копију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи, оригинал или оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, решење о лицен-
ци издато од Коморе медицинских сестара и техничара. 

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати уз пријаву 
на оглас треба да приложе следеће доказе о испуњавању 
услова из огласа: оригинал или оверену копију дипломе о 
завршеном основном образовању. 
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са краћом биогра-
фијом и доказима о испуњености услова је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити на адресу 
Дома здравља, са назнаком: „За оглас - не отварати“ или 
директно у управу Дома здравља, сваког радног дана од 
7 до 15 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

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

Доктор медицине
на одређено време, због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: високо образовање, на интегри-
саним академским студијама медицине, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама медицине у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; 
лиценца и решење о упису у лекарску комору РС; најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктор медицине. 
Опис послова: предвиђен систематизацијом послова уста-
нове, за послове са завршеним медицинским факултетом.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену 
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са про-
сечном оценом током школовања, оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце и 
решења о упису у комору РС, фото-копију радне књижице 
уколико кандидат има радни стаж или потврду послода-
вца (други доказ о радном искуству), оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге венчаних 
уколико је кандидат променио презиме, оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству, копију/очитану лич-
ну карту. Напомена: лекарско уверење којим се доказује 
здравствена способност без ограничења за рад на радном 
месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кан-
дидат који буде изабран пре пријема у радни однос. Коми-
сија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне 
пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем 
у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања 
додатних релевантних података за доношење одлуке о 
избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
за кадровске и административне послове Опште болнице 
Петровац на Млави. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови“. Пријаве слати у затвореним коверта-
ма на горенаведену адресу или доставити лично у Правну 
службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и 
непотпуна документација неће бити узети у разматрање 
при избору кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30

тел. 011/222-21-00

Доктор медицине специјалиста у 
радиолошкој дијагностици

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста радиологије, 
стручни испит, положен специјалистички испит, најмање 
3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора 
медицине. Пријаве са кратком биографијом, адресом, кон-
такт телефоном и неовереним фото-копијама докумената 
којима се доказује испуњеност услова конкурса предају се 
преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3), на 
наведеној адреси, са назнаком за који конкурс се подноси 
пријава. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома 
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити 
лично обавештен телефонским путем.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

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

тел. 011/3108-251

Радник у вешерају
на одређено време до 3 месеца

3 извршиоца

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

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Специјалиста педијатрије
у Служби за здравствену заштиту жена, 

деце и омладине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, звање специјали-
ста педијатрије, положен стручни испит.

Руководилац Одсека за правне, 
кадровске и административне послове

у Служби за правне, економско-
финансијске, техничке и друге послове

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 10.09.2005.године; 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; најмање 5 година радног искуства у области здрав-
ства или фармације, предност - завршен мастер из области 
менаџмента.

ОСТАЛО: Сви кандидати морају испуњавати опште усло-
ве за заснивање радног односа утврђене Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/17 - УС и 137/17) и посебне прописе везане за 
јавне службе: уверење о држављанству РС (не старије од 
6 месеци), доказ да се против канидата не води кривични 
поступак, односно да оптужница није ступила на правну 
снагу и да није покренута истрага (уверење суда не старије 
од 6 месеци). Уз пријаву кандидати за радно место подносе 
доказе о испуњености општих и посебних услова у ориги-
налу или овереним копијама, не старијим од шест месе-
ци, као и краћу биографију са пропратним писмом. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 
на огласној табли Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ 
Барајево, односно на интернет страницама Дома здравља 
„Др Милорад Влајковић“ Барајево, Националне службе за 
запошљавање и Министарства здравља. Пријаве на оглас 
могу се поднети лично или на писарници Дома здравља 
„Др Милорад Влајковић“ Барајево, Светосавска 91, сваког 
радног дана од 07 до 15 часова или послати препоручено 
поштом на адресу, са назнаком: „За оглас - специјалиста 
педијатрије“, односно „За оглас - руководилац Одсека за 
правне, кадровске и административне послове“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Дипломирани економиста - 
комерцијалиста

за потребе Одељења јавних набавки 
Службе за правне и економско-

финансијске послове, на одређено време 
од 12 месеци, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС 
113/17, 95/18) и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Клиничком цен-
тру Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног одно-
са: радно искуство на пословима јавних набавки у здрав-
ственим установама на терцијарном нивоу здравствене 
заштите. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матич-
не књиге венчаних (ако је кандидат променио прези-
ме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом; као доказ о радном искуству (укључујући 
стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати тре-
ба да доставе доказ/потврду о радном стажу од стране 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском стажу у 
струци од стране надлежне службе. Приликом заснивања 
радног односа изабрани кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак, да оптуж-
ница није ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине неподоб-
ним за рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене документе у 
захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагује-
вац. Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља 
Републике Србије и сајту Клиничког центра Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Кра-
гујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Теле-
фон за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, 
у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког цен-
тра Крагујевац или путем поште на горенаведену адресу. 
Обавезно назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место 
________ (навести тачан профил за који кандидат подно-
си пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30

тел. 011/2222-100

Доктор медицине - изабрани лекар за 
одрасле

на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, лиценца, нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт теле-
фоном и неовереним фото-копијама докумената којима 
се доказује испуњеност услова конкурса предају се преко 
писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведе-
ној адреси, са назнаком за који конкурс се подноси пријава. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Одлука о 
избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично оба-
вештен телефонским путем.

Медицина

Национална служба
за запошљавање www.nsz.gov.rs
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ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ 
БИОХЕМИЈУ „БЕОЛАБОРАТОРИЈА“ 

БЕОГРАД
11000 Београд

тел. 065/3291-741
e-mail: labbgd@gmail.com

Лабораторијски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, знање вене-
пункције.

Медицински биохемичар
на одређено време

УСЛОВИ: минимум VII степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати се могу пријавити у 
року од 15 дана, на број телефона: 065/3291-741 или путем 
мејла: labbgd@gmail.com.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Медицински техничар општег смера
IV степен средњег образовања, за 

потребе Службе за анестезију и 
реанимацију, на одређено време до 

повратка запосленог са дужег одсуства, 
пробни рад од 3 месеца

Медицински техничар општег смера
IV степен средњег образовања, за 

потребе Клинике за кардиологију, на 
одређено време до повратка запосленог 

са дужег одсуства, пробни рад од 3 
месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 85/18) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; сведочанства за сва-
ки разред средње школе за медицинске техничаре/сестре 
са средњом школском спремом за радно место; уверење о 
положеном стручном испиту одговарајућег профила; уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратка биографија са адресом, кон-
такт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају рад-
но искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавр-
шавање) треба да доставе доказ/потврду о радном стажу 
од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском 
стажу у струци од стране надлежне службе. Кандидати су 
у обавези да на пријави наведу за која радна места кон-
куришу са називом организационе јединице (било да кон-
куришу на једно радно место или на више радних места). 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој установи (уве-
рење надлежне полицијске управе или полицијске ста-
нице); дозволу за рад - лиценцу коју је издала надлежна 
комора (ако је кандидат у радном односу) или решење о 
упису у комору (ако кандидат није у радном односу) за 
радно место. Уколико изабрани кандидат не достави горе-
наведене документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Коначни резултати конкурса биће објавље-
ни на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт: 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, 

преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, 34000 
Крагујевац, Змај Јовина 30. Обавезно назначити за које 
се радно место конкурише - „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за радно место ________ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Помоћни радник на нези болесника на 
осталим болничким одељењима

основна школа, на одређено време до 
повратка запосленог са дужег одсуства, 

пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 
113/17, 85/18) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома завршене 
основне школе; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге вен-
чаних (ако је кандидат променио презиме); кратка био-
графија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. 
Кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно 
оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/
потврду о волонтерском стажу у струци од стране надлеж-
не службе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу 
за која радна места конкуришу са називом организационе 
јединице (било да конкуришу на једно радно место или 
на више радних места). Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос; доказ да се против кан-
дидата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподобним за рад у 
здравственој установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице). Уколико изабрани кан-
дидат не достави горенаведене документе у захтеваном 
року, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра 
Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког 
центра Крагујевац или путем поште на адресу: Клинич-
ки центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. 
Обавезно назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место 
__________ (навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)“.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица
Српских владара 111

тел. 017/815-300, 815-182

Лабораторијски техничар у дијагностици
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета, за рад у Служби 

биохемијске лабораторије ОЈ Болница 
Сурдулица

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа - лабораторијски техничар, положен стручни испит. 
Потребна документација: оверена фото-копија дипломе 
о завршеној медицинској школи - лабораторијски техни-
чар, оверена фото-копија уверења о положеном стручном 
испиту, лиценца, извод из матичне књиге рођених, венча-
них за особе које су промениле презиме, извод из евиден-
ције незапослених, лекарско уверење. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у средствима јавног 
информисања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Избор између кандидата који испуња-

вају услове огласа извршиће се на основу члана 9 тачке 3 
и 4 Посебног колективног уговора за здравствене установе 
чији је оснивач Република Србија. Пријаве слати на адре-
су: Здравствени центар Сурдулица, Српских владара 111, 
17530 Сурдулица.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“

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

Истраживач/аналитичар
особа са инвалидитетом

УСЛОВИ: висока стручна спрема (дипломирани правник), 
VII/1 степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати уз 
пријаву подносе следећу документацију: оверену фото-ко-
пију решења Националне службе за запошљавање којим је 
утврђен статус особе са инвалидитетом, оверену фото-ко-
пију дипломе о завршеном факултету, фото-копију личне 
карте, кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу: 
Специјална болница „Сокобања“, 18230 Сокобања, Војводе 
Мишића 48 или непосредно у болници. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”

11000 Београд, Др Суботића 5

Оглас објављен 04.11.2020. године, у публикацији 
„Послови” број 906, исправља се за радно место 
вишег санитарног техничара, санитарно-еколошки 
инжењер, у Одсеку за здравствене прегледе запосле-
них у објектима под санитарним надзором Одељења 
за епидемиолошки надзор Центра за контролу и пре-
венцију болести, и исправно треба да гласи:

Виши санитарни техничар, 
санитарно-еколошки инжењер

на одређено време до 12 месеци, због повећаног 
обима посла, у Одсеку за здравствене прегледе 

запослених у објектима под санитарним надзором 
Одељења за  епидемиолошки надзор Центра за 

контролу и превенцију болести.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“

11000 Београд, Сокобањска 13

Виши физиотерапеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа - струковни физиотера-
пеут (VI степен); положен стручни испит; радно искуство 
са полупокретним и непокретним пацијентима. Кандида-
ти су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном и мејл-адресом, неоверене фотоко-
пије дипломе о завршеној школи и положеном стручном 
испиту. Пријаве са потребном документацијом достављају 
се у затвореним ковертама на адресу: Клиника за реха-
билитацију „Др Мирослав Зотовић”, Београд, Сокобањска 
13 - правна служба, са назнаком „Пријава за оглас“, са 
навођењем радног места за које се конкурише, најкасније 
осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“, 
као последњег дана рока за подношење пријава до 14.00 
часова, без обзира на начин доставе. Пријаве које буду 
примљене у Клиници после истека дана и сата наведеног 
у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене 
ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када 
су примљене у Клиници. Пријаве са непотпуним подацима 
и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неис-
правне.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

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

Доктор медицине
изабрани лекар за одрасле, 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 

Медицина
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с посебним програмима донетим у складу са прописима 
и планом рада службе; врши дијагностику и благовреме-
но лечење пацијената; 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; прописује лекове и медицинска сред-
ства; спроводи здравствену заштиту из области менталног 
здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скри-
нинга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на спе-
цијалистичко-консултативни преглед, прописивање препо-
ручене терапије и упућивање на виши ниво здравствене 
заштите; у поступку остваривања здравствене заштите иза-
брани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни 
ниво; на основу мишљења доктора медицине специјалисте 
одговарајуће гране медицине упућује пацијента на тер-
цијарни ниво; води потпуну медицинску документацију о 
здравственом стању пацијента, фактурише здравствене 
услуге које пружа; даје оцену радне способности и упућује 
на лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и 
на посебним програмима; издаје стручно мишљење, лекар-
ско уверење, на лични захтев и на службени захтев код 
одређених случајева болести и повреда; у стручном раду је 
самосталан и одговоран за координаторни рад у својој једи-
ници; прати и предлаже измене у процедуралном раду у 
оквиру акредитацијских стандарда; обавља и друге посло-
ве из делокруга своје струке по налогу непосредног руково-
диоца 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; 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; познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: 
биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фото-
копију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити 
неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа, поштом или личном доставом у писарницу 
Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, 
IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за које радно 
место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени 
на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној 
табли - IV спрат.

ОПШТА БОЛНИЦА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/391-091

Дипломирани економиста
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен економски факултет, VII/1 степен струч-
не спреме, радно искуство минимум 1 година на пословима 
дипломираног економисте. 

Административни радник
УСЛОВИ: економски техничар, IV степен стручне спреме, 
радно искуство минимум 1 година на пословима економ-
ског техничара.

Администратор подршке
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство мини-
мум 1 година на пословима администратора подршке 
корисницима информационих система и технологије.

Технички помоћни радник - портир
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно исксутво мини-
мум 1 година на пословима обезбеђења.

ОСТАЛО: Опис послова утврђен Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова Опште болнице Нови 
Пазар. Кандидати су обавезни да доставе: пријаву у којој 
наводе за које послове се пријављују; кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању (сведочанство 
о завршеној школи), извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; потврду да се против кан-
дидата не води истражни и кривични поступак. Поред 
општих услова за заснивање радног односа утврђених 
Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне 
услове утврђене Правилником о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Нови Пазар. Изабра-
ни кандидати пре заснивања радног односа дужни су да 
доставе лекасрко уверење као доказ о здраственој спо-

собности за послове за које се заснива радни однос. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена документа 
у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Рок за подношење прјава 8 дана од дана објављи-
вања у огласима у публикацији „Послови“ Националне 
службе за запошљавање. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су 
потребне додтане информације које могу бити важне за 
доношење одлуке о пријему. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Одлуку о избору кан-
дидата биће истакнута на огласној табли Опште болни-
це Нови Пазар у року од 30 дана од дана истека рока 
за пријаву кандидата. Кандидати који не буду изабра-
ни могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Пријаве са документацијом доставити на горе наведену 
адресу са назнаком „Пријава на оглас“; од 07 до 14 сати 
или на горе наведени контакт телефона.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
140 00 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Виша медицинска сестра/техничар
на осталим болничким одељењима, 

за потребе Службе за неурологију, на 
одређено време ради замене привремено 

одсутне запослене, до повратка са 
трудничког, породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, високо образовање: 
на студијама првог степена (основне струковне/академске 
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године, или на основним студијама 
у трајању од најмање две године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.септембра 2005. године; 
положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас 
са кратком биографијом и контакт подацима; фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене пре-
зимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: 
Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и 
административне 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)“.

Доктор медицине
за потребе Одељења за инфективне 

болести са специјалистичким кабинетом, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, до 
повратка са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање: 
на интегрисаним академским студијама по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, или на основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом 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 администра-
тивне послове, Синђелићева 62, 140 00 Ваљево, са назна-
ком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)“.

Сервирка
за потребе Одсека за припрему и 
дистрибуцију хране у Служби за 
техничке и помоћне послове, на 

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

обављање здравствене делатности
УСЛОВИ: средње образовање; изузетно: основно образо-
вање и радно искуство на тим пословима стечено до дана 
ступања на снагу уредбе о каталогу радних места. Прили-
ком пријављивања на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа болница 

Ваљево, Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)“.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

140 00 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Оглас објављен дана 21.10.2020. године у публи-
кацији „Послови“ поништава се за радно место: 
медицинска сестра техничар у онкологији, хеми-
отерапији и брахитерапији, за потребе Службе за 
продужено лечење и негу - Одсек онкологије са 
дневном болницом, на одређено време до поврат-
ка привремено одсутне запослене са боловања. У 
осталом делу оглас остаје непромењен.

                   Здравство и социјална заштита

„ЛУНА ДОМ“ ДОО
11070 Нови Београд, Дуборезачка 13

тел. 065/2909-163

Неговатељица
пробни рад 6 месеци

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 6 месеци. 
Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
КОС. КАМЕНИЦА - РАНИЛУГ

38267 Ранилуг

Радник на пословима социјалног рада
место рада: Ранилуг, СО Кос. Каменица

УСЛОВИ: дипл. социјални радник, социјални радник, пси-
холог, педагог, специјални педагог и андрагог; VII/1 степен 
стручне спреме, најмање једна година радног искуства на 
основним стручним пословима у социјалној заштити, знање 
рада на рачунару, завршена обука по акредитованом про-
граму за водитеља случаја и лиценца за обављање послова 
у складу са законом и прописима којима се уређује област 
социјалне заштите. Уз пријаву на оглас кандидати су дуж-
ни да приложе: оверену фотокопију дипломе или уверење 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
доказ о радном искуству; лекарско уверење; потврда да 
кандидат није осуђиван (не старија од 6 месеци) и потвр-
да да се не води кривични поступак (не старија од 6 месе-
ци). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Пријаве са потпуном 
документацијом слати на адресу: Центар за социјални рад 
Кос. Каменица са седиштем у Ранилугу, 38267 Ранилуг, са 
назнаком „Пријава на оглас“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Медицина / Здравство и социјална заштита

Посао се не чека, посао се тражи
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                       Индустрија и грађевинарство

„КОНСТРУКТЕЛ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Сурчинска 179п

тел. 060/0202-590

Инсталатер
на одређено време 6 месеци, 

уз могућност заснивања радног односа 
на неодређено време

10 извршилаца (1 особа са 
инвалидитетом)

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

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, без обзира на ква-
лификацију и радно искуство; возачка дозвола Б катего-
рије; рад на рачунару: MS Office (Word, Excel); руковање 
алатом - пожељно; упорност, истрајност, самоиниција-
тивност, тимски рад. Теренски рад, обезбеђени превоз и 
смештај. Пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: до попу-
не. Кандидати могу да се јаве на телефон послодавца, осо-
ба за контакт: Тамара Јокић.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО
Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-961, 060/7600-191
e-mail: zgp@beotel.rs

Шеф градилишта
место рада: Београд, Смедерево, Умчари, 

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: грађевински техничар, IV степен стручне спре-
ме, возачка дозвола Б категорије, радно искуство: небит-
но. Теренски рад, обезбеђен превоз, смештај и исхрана. 
Пробни рад 3 месеца. Рок трајања конкурса: до 15.11.2020. 
године. Заинтересовани кандидати могу се јавити посло-
давцу на наведене телефоне или доставити радну биогра-
фију путем мејла или се јавити лично на адресу седишта 
послодавца, радним даном од 8 до 16 часова, особа за кон-
такт Александар Петковић.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО
Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-961, 060/7600-191
e-mail: zgp@beotel.rs

Кафе кувар/куварица
место рада: Умчари, Смедерево, на 

одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; теренски рад, 
обезбеђен превоз, смештај и исхрана. Рок трајања конкур-
са: до попуне. Заинтересовани кандидати могу се јавити 
послодавцу на наведене телефоне или доставити радну 
биографију путем мејла или се јавити лично на адресу 
седишта послодавца, радним даном од 8 до 16 часова, осо-
ба за контакт: Александар Петковић.

„ЛУКАЗ ГРАДЊА“ ДОО
Београд, Јована Рајића 5ц

тел. 060/444-6082
e-mail: lukazgradnjadoo@gmail.com

Тесар
10 извршилаца

Армирач
10 извршилаца

Зидар
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на образовање и радно искуство. 
Конкурс је отворен до попуне радних места. Обезбеђен 
смештај. Заинтересовани кандидати могу контактира-
ти послодавца путем телефона, особа за контакт: Весна 
Арсић.

ГЕОДЕТСКИ БИРО „ГЕОПЛАН“
Чачак, Краља Петра I 30

тел. 064/133-71-58, 032/34-13-68

Геодета за одржавање катастра 
непокретности

пробни рад 1 месец
Опис посла: одржавање катастра непокретности.

УСЛОВИ: IV, V, VI или VII ниво квалификације геодетске 
струке, независно од смера; радно искуство: небитно; 
пожељна возачка дозвола Б категорије - није услов. Терен-
ски рад, послодавац сноси трошкове превоза до 50 км 
удаљености од Чачка. Трајање конкурса: до попуне. Кан-
дидати могу да се јаве на контакт телефоне послодавца. 
Лице за контакт: Милан Петронијевић.

АГЕНЦИЈА
GEOGIS & MAP

Чачак, Милете Ћурчића 14/2
тел. 069/4129-944

е-mail: geogismap@orion.rs

Извршилац за одржавање катастра 
непокретности и водова

УСЛОВИ: IV, VI, VII ниво образовања геодетске струке, рад-
но искуство: небитно; пожељна возачка дозвола Б катего-
рије - није услов; пожељно знање енглеског језика - није 
услов. Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: Јела 
Иванов.

„ТОДОРОВИЋ“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац
тел. 034/335-852

e-mail: office@todorovicdoo.com

Бравар/варилац
5 извршилаца

УСЛОВИ: III-IV ниво квалификације, без обзира на смер; 
пожељно радно искуство. Кандидати радну биографију 
треба да доставе послодавцу на имејл-адресу: office@
todorovicdoo.com или могу позвати на контакт телефон: 
034/335-852, најкасније до 04.12.2020.

ДОО „СИМПРО“
21000 Нови Сад, Паје Радосављевића 19

тел. 064/6449-557
e-mail: simpro@eunet.rs

Хидроизолатер 
4 извршиоца

Опис посла: хидроизолатерски и подоподлагачки радови у 
грађевинарству, уградња хидроизолационих трака, полимер-
цемента, полиуретана, епоксида.

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; возачка 
дозвола Б категорије. Теренски рад. Јављање кандидата 
на горе наведени број телефона и имејл-адресу. Рок за 
пријаву 02.12.2020. године.

          Саобраћај и везе

„КОМБИНОВАНИ ПРЕВОЗ“ ДОО
Прокупље, Милана Јовановића 15
тел. 063/8624-748, 064/8744-377

е-mail: jelena.soldatovic@kprevoz.co.rs

Машиновођа
место рада и број извршилаца: Београд 

(4), Нови Сад (4), Рума (2), Шид (2), 
Панчево (2), Вршац (2), Суботица (2)

18 извршилаца
Опис посла: преглед и припрема вучног возила пре пола-
ска, вожња по формираном путу вожње, сигналима и про-
писима, праћење рада и понашања воза у току кретања 
вожње.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, железничка школа, 
машиновођа електро вуче или машиновођа дизел вуче; 
без обзира на радно искуство; основно познавање рада на 
рачунару; возачка дозвола Б категорије.

Возовођа
место рада и број извршилаца: Београд 

(3), Нови Сад (2), Рума (2), Шид (1), 
Панчево (1), Вршац (1), Суботица (1)

11 извршилаца
Опис посла: пописивање воза у полазним станицама, про-
верава исправности товарених железничких кола и преузи-
мање и сравњивање превозних исправа.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, железничка школа - 
возовођа; без обзира на радно искуство; основно позна-
вање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије.

Прегледач железничких кола
место рада и број извршилаца: Београд 

(3), Нови Сад (2), Рума (2), Шид (1), 
Панчево (1), Вршац (1), Суботица (1)

11 извршилаца
Опис посла: технички преглед железничких кола и возова, 
утврђивање неисправности и оштећења на железничким 
колима и одређивање правилних поступака са њима.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, железничка школа, 
прегледач железничких кола, без обзира на радно иску-
ство, основно познавање рада на рачунару, возачка доз-
вола Б категорије.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, превоз и исхрана; теренски 
рад, рад у сменама, ноћни рад; радна места са повећаним 
ризиком; дужина радног времена 12 сати дневно. Трајање 
конкурса: до 31.12.2020. Заинтересовани кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем мејла или да се јаве на кон-
такт телефоне, особе за контакт: Јелена Солдатовић, Дејан 
Перић.

          Култура и информисање

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац

Трг косовских јунака 1

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Услови које кандидат мора да испуњава: 1) да 
има стечено високо образовање из научне, односно стру-
чне области у оквиру образовно научног поља друштве-
но-хуманистичких наука и уметности, на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године - филозофски или фило-
лошки факултет, 2) да има стручно звање библиотекар 
саветник, 3) да има најмање пет година радног искуства 
у култури, 4) да има три године руковођења институцијом 
културе, 6) да се против кандидата не води истрага и да 
против њега није подигнута оптужница за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности, 7) да је држављанин 
Републике Србије, 8) да има општу здравствену способност. 
Уз пријаву кандидати треба да приложе: 1) предлог програ-
ма рада и развоја Библиотеке за период од четири године; 
2) оверену копију дипломе или уверења о стеченој струч-
ној спреми; 3) оверену копију радне књижице или потврду 
послодавца - доказ о радном искуству; 4) биографију која 
мора да садржи елементе који доказују стручност из дело-
круга рада установа културе са кратким прегледом остваре-
них резултата у раду; 5) уверење надлежног органа да се 
против њих не води истрага и да није подигнута оптужница 
за кривична дела која се гоне по службеној дужности (не 
старије од 6 месеци); 6) уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); 7) извод из матичне 
књиге рођених; 8) оверену копију личне карте и 9) доказ 
о општој здравственој способности - лекарско уверење 
(оригинал). Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања, рачунајући и нерадне дане и дане празника. Управни 
одбор разматра и оцењује само благовремене и потпуне 
пријаве на конкурс. Пријаве доставити поштом или лично 
на наведену адресу, са назнаком „За конкурс - не отварати”. 
Управни одбор НБК ће у року од 30 дана од дана завршет-
ка јавног конкурса саставити листу кандидата и доставити 
образложени предлог листе кандидата министру културе и 
информисања Републике Србије.

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе / Култура и информисање
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            Наука и образовање

БЕОГРА Д

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12

тел. 011/8251-120

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 

запослене са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: да кандидати поседују одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник“, број 88/17, 27/2018-
др.закони, 10/19 и 6/2020) и у складу са чланом 2 тачка 
4 подтачка 4 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - исп, 
2/2017, 13/2018 и 7/2019), односно да имају одговарајуће 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије и специјалис-
тичке студије) 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 психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова или одговарајуће образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005, 
односно степен и врста стручне спреме у складу са Пра-
вилником о степену и врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама за одговарајући предмет. Остали услови: да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да има држављанство Републи-
ке Србије; да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и 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 зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Сви кандидати су дужни да поднесу следећу доку-

ментацију: 1) одштампан и попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; 2) оверену фото-копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, 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 
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, оригинал или оверена фото-ко-
пија) ; 4) уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фото-копија); 
5) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фото-копија); 6) доказ о знању српског језика (кандидати 
који су одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку не подносе овај доказ); 7) радну биографију. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења 
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору конкурсна 
комисија ће извршити ужи избор кандидата које ће упутити 
у Националну службу за запошљавање Београд, на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима. 
О времену и месту провере кандидати ће бити накнадно 
обавештени. Неће се разматрати пријаве без пријавног 
формулара, пријаве које су неблаговремене, непотпуне, 
уз које нису приложени докази који се траже конкурсом и 
оних кандидата који не испуњавају услове у погледу врсте 
и степена стручне спреме. Такође, неће се разматрати 
пријаве у којима није тачно назначено за које радно место 
кандидат конкурише (за свако радно место доставити посе-
бан пријавни формулар). Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 (осам) дана од дана објављивања. Пријаве са потреб-
ном документацијом подносе се у затвореној коверти, на 
наведену адресу школе, препорученом поштом са назна-
ком „За конкурс за посао”. За додатне информације обрати-
те се секретаријату школе на телефон: 011/8251-120.

ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 30

тел. 011/3192-032, 3192-033

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду, потребно је да кандидат 
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, и то: 1) да 
има одговарајуће образовање прописано чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену 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) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, 
а доказ под 2) пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни 
формулар са званичне интернет странице потребно ја да 
кандидат достави школи: радну биографију (CV); ориги-
нал или оверену фото-копију дипломе одговарајућег обра-
зовања, степена и врсте стручне спреме прописаног чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; уве-
рење да није осуђиван - оригинал (не старији од 6 месеци); 
оригинал или оверену фото-копију уверења о држављан-
ству; оригинал или оверену фото-копију извода из матич-
не књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом. 
Уколико диплома није издата на српском језику, потврду 
да зна српски језик, а за лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о здравственој способности за рад са децом и уче-

ницима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у 
конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити пода-
така о личности. Пријавни формулар са конкурсом траже-
ним документима и доказима о испуњавању услова доста-
вити на наведену адресу или лично у секретаријату школе 
од 09.00 до 14.00 часова, са назнаком „За конкурс за радно 
место - наставник разредне наставе“.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА 
ШКОЛА

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

Радник у школској радионици - узгајивач 
домаћих животиња

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат поред услова прописаних чланом 24 ст. 
1 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 прописане усло-
ве из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. 
закон, 10/19 и 6/20) и Правилника о организацији и систе-
матизацији послова и радних задатака Пољопривредно-хе-
мијске школе, и то: основно образовање - 1. степен стручне 
спреме.

Возач - руковалац пољопривредних 
машина и возила

УСЛОВИ: Кандидат поред услова прописаних чланом 24 ст. 
1 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 прописане усло-
ве из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. 
закон, 10/19 и 6/20) и Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова и радних задатака Пољопривред-
но-хемијске школе, и то: средње образовање (3. степен 
стручне спреме пољопривредне, електро или машинске 
струке), изузетно основно образовање и радно искуство на 
тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о 
каталогу радних места у јавним службама и другим орга-
низацијама у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 
81/17, 6/18, 43/18), положен возачки испит Б и Ф катего-
рија.

ОСТАЛО: Члан 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања прописује услове за пријем у рад-
ни 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 психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из 
става 1 члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова 
из става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Чланом 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
прописано је да наставник, васпитач и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло 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; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Уз пријавни формулар на конкурс доста-

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 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.
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вити: оригинал/оверену фото-копију дипломе о стеченом 
образовању/уверења за кандидате којима диплома још 
није издата, сведочанство о завршеном основном образо-
вању и васпитању, односно основној школи; оригинал/ове-
рену фото-копију уверења о држављанству, не старије од 6 
месеци од дана објављивања конкурса; оригинал/оверену 
фото-копију извода из матичне књиге рођених (са хологра-
мом); оригинал/оверену фото-копију уверења да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци од 
дана објављивања конкурса (уверење из МУП-а); ориги-
нал/оверену фото-копију доказа о знању српског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад подноси само 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику; биографију (пожељно). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима изабрани кандидат прибавља пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарсва просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају шко-
ли у року од 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији НСЗ „Послови“. Пријаве се достављају на адресу: 
Пољопривредно-хемијска школа, 11500 Обреновац, Мило-
ша Обреновића 90, са назнаком „За конкурсну комисију - 
не отварај” или лично у просторијама секретаријата шко-
ле. Пријава треба да буде разумљива и да садржи: тачно 
назначено радно место на које се конкурише, име и прези-
ме подносиоца, адресу подносиоца (место пребивалишта, 
поштански број, улици о број), контакт телефон, својеручни 
потпис подносица пријаве, имејл-адресу уколико подноси-
лац пријаве исту поседује. Кандидати који конкуришу на 
више радних места подносе појединачне пријаве за свако 
радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од 
пријава су приложили тражене доказе. Потребне инфор-
мације у вези са конкурсом могу се добити на телефон: 
011/8721-375. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. У складу са чланом 154 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 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 и врши 
избор кандидата у ужи избор. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе 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 белешка или на други погодан начин (путем 
електронске поште). Након обављеног разговора конкурс-
на комисија доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Решење о избору кандидата доставља се свим кандидати-
ма, односно учесницима конкурса. Кандидат незадовољан 
решењем о изабраном кандидату може да поднесе жал-
бу 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-
датима закључује уговор о раду. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма изабрани кандидат прибавља пре закључења уговора 
о раду.

ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА
„АНТОНИ МП БАРИЛИ”
11000 Београд, Маршала Бирјузова 2-4

e-mail: mpbarilli@gmail.com

Наставник предметне наставе - српски 
језик и књижевност

са 80% радног времена

Наставник предметне наставе - енглески 
језик

са 47,5% радног времена
Наставник предметне наставе - 

француски језик
са 27,5% радног времена

Наставник предметне наставе - немачки 
језик

са 7,5% радног времена

Наставник предметне наставе - латински 
језик

са 20% радног времена

Наставник предметне наставе - 
социологија

са 10% радног времена

Наставник предметне наставе - устав и 
права грађана

са 5% радног времена

Наставник предметне наставе - 
филозофија

са 25% радног времена

Наставник предметне наставе - 
грађанско васпитање

са 20% радног времена

Наставник предметне наставе - 
психологија

са 10% радног времена

Наставник предметне наставе - историја
са 40% радног времена

Наставник предметне наставе - 
географија

са 30% радног времена

Наставник предметне наставе - 
биологија

са 40% радног времена

Наставник предметне наставе - 
математика

са 85% радног времена

Наставник предметне наставе - физика
са 37,5% радног времена

Наставник предметне наставе - хемија
са 35% радног времена

Наставник предметне наставе - 
рачунарство и информатика

са 35% радног времена

Наставник предметне наставе - музичка 
култура

са 10% радног времена

Наставник предметне наставе - ликовна 
култура

са 10% радног времена

Наставник предметне наставе - физичко 
и здравствено васпитање
са 10% радног времена

Наставник предметне наставе - 
Појединац, група и друштво

са 10% радног времена

Наставник предметне наставе - Језик 
медији и култура

са 10% радног времена

Наставник предметне наставе - 
Економија и бизнис

са 10% радног времена

Наставник предметне наставе - 
Образовање за одрживи развој

са 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са 
чл. 139 и чл. 140 став 1 тачка 1) подтачка (1) и (2) и став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања и 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
3/2020 и 14/2020); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
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 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара зсштићених међународним 
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. 
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар прописан 
од стране Министарства просвете који је објављен на сајту 
странице наше школе - www.mpb.edu.rs. Сваки кандидат 
је дужан да уз постојећу документацију достави наведени 
образац како би документација била комплетна. 

Педагог
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области педагогије у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету.

Секретар
УСЛОВИ: секретар школе мора да има образовање из 
области правних наука, у складу са чл. 140 став 1 Закона 
о основама средњег образовања и васпитања, пожељно са 
искуством, као и да има дозволу за рад (лиценцу за секре-
тара); да има држављанство Републике Србије; да има 
општу здравствену способност; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела учињена против дос-
тојанства личности, морала, службене дужности, трговине 
људима, злостављања детета, полног и другог насиља над 
дететом или малолетним лицем.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити: 
кратку биографију; оверену фото-копију дипломе о одго-
варајућем образовању сходно чл. 140 Закона о основама 
средњег образовања и васпитања; оверену фото-копију 
уверења о положеном стручном испиту за лиценцу, а за 
кандидате који немају положен стручни испит, односно 
испит за лиценцу, доказ да имају образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом преноса бодова 
(достављају кандидати који конкуришу за послове настав-
ника); доказ да кандидат поседује знање из психолошких, 
педагошких и методолошких дисциплина (потврда, уве-
рење или диплома факултета); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фото-копија); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фото-копија). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима се подноси пре закључења уговора о 
раду. Предвиђена је психолошка процена способности за 
рад са децом и ученима кандидата које директор изабере у 
ужи избор, а коју врши надлежна служба за запошљавање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова достављати на 
e-mail адресу: mpbarilli@gmail.com, са назнаком „За кон-
курс“. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављи-
вања конкурса на горе наведену адресу или лично у секре-
таријату школе, од 10 до 18 часова, сваког радног дана. 
Неблаговремене пријаве и пријаве са непотпуном докумен-
тацијом неће бити узете у разматрање.

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЉУБОМИР АЋИМОВИЋ“

Обреновац, Краља Милутина 3
тел./факс: 011/8725-449

Поновљен оглас

Наставник предметне наставе у 
посебним условима - енглески језик

за рад у матичној школи и издвојеним 
одељењима, са 52% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 
одлука УС, 113/17, 95/18 - аутентично тумачење), канди-
дат треба да испуни услове у складу са чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20): 
1. да има одговарајуће образовање из чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20) 
и то: да је стекао високо образовање на: 1) студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) сту-
дије другог степена из научне области, односно из стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице 
из тачке 1) подтачка (2) услова 1. 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 сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 17/18, 6/20); 
обавезно образовање из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-
ва 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 положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из чл. 142 ст. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања; кандидат који нема образовање 
из чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, обавезан је да га стекне у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у радни однос, као услов 
полагања испита за лиценцу; 2. да кандидат има психич-
ку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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. 
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 су сас-
тавни део пријаве на конкурс и подносе се у виду оверених 
фото-копија, а доказ из тачке 2 прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Посебни услови рада: у школи за уче-
нике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Кандидати су 
дужни да приложе следећу документацију: 1. одштампан и 
попуњен пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs); 2. доказ о стеченом одговарајућем 
образовању (оверен препис или оверена фото-копија 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању); 3. доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са Законом утврђено дискриминаторно понашање 
(документ издаје МУП РС), не старије од 6 месеци; 4. доказ 

о држављанству Републике Србије (извод из матичне књи-
ге рођених и уверење о држављанству), не старије од 6 
месеци; 5. доказ о познавању српског језика, као језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, доставља само 
кандидат који није стекао образовање на српском језику 
(потврда или други документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму одговарајуће висо-
кошколске установе); 6. пожељно је да кандидати приложе 
и радну биографију. Лекарско уверење, којим се потврђује 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, подноси се пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним кандидатом. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви 
потпуни 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 
конкурса бити благовремено обавештени. 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 наведу 
на пријави. Решење о избору кандидата донеће конкурсна 
комисија, у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Пријавни формулар и потребна документа-
ција се подносе секретаријату ОШ “Љубомир Аћимовић”, 
11500 Обреновац, Краља Милутина 3, лично или путем 
препоручене пошиљке, у коверти са назнаком „Пријава 
на конкурс - не отварати”. Сви појмови, именице, приде-
ви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у муш-
ком роду, односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола. Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС“, бр. 87/18). Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе на број телефона: 
011/8725-449, од 8 до 12 часова.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

„ЗЕМУН“
11080 Земун, Наде Димић 4

Оглас објављен 28.10.2020. године, у публикацији 
„Послови“ број 905, исправља се у погледу процен-
та ангажовања за радна места: наставник предмет-
не наставе за предмет физика и техничара за одр-
жавање информационих система и технологија, и 
исправно треба да гласе:

1. Наставник предметне наставе за предмет
 физика

са 50% радног времена

2. Техничар за одржавање информационих 
система и технологија

са 50% радног времена

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„НАДА ДИМИЋ“

Земун, 22. октобра 19 

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за избор директора треба да испуњава 
услове који су прописани чл. 122, 139 и чланом 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 06/2020)) и услове предвиђене Правилником о ближим 
условима за избор директора установе образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015 од 24.12.2015) и то: 
1. високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; (3) или високо образовање стечено на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице са високим образовањем подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 

односно групу предмета; 2. дозвола за рад за наставника, 
педагога или психолога; 3. психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 4. држављан-
ство Републике Србије; 5. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 6. да није осуђен за привредни преступ у вршењу 
дужности; 7. завршена обука и положен испит за директора 
установе; 8. најмање осам година рада у области образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; 9. знање језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад у установи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
доставе: 1) уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фото-копија, не старије од 6 месе-
ци); 2) извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фото-копија); 3) диплому о стеченом одговарајућем 
образовању (оригинал или оверен препис или оверена 
фото-копија); 4) уверење о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (оригинал или оверен препис 
или оверена фото-копија); 5) потврду о најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или 
оверена фото-копија); 6) радну биографију (са кретањем 
у служби, адресом становања, бројем телефона, адресом 
електронске поште); 7) доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом и непостојању дискриминатор-
ног понашања - уверење МУП-а (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фото-копија); 8) уверење из суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак, доне-
та наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора; 9) оригинал 
лекарско уверење - доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима; 10) уверење 
да нису осуђени за привредни преступ у вршењу дужнос-
ти - уверење привредног суда; 11) уколико се на конкурс 
пријави лице које је претходно обављало дужност директо-
ра установе, дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања; 
12) план будућег развоја школе за период од 4 године; 13) 
одштампан пријавни формулар (на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја). Доказ о знању српског језика, на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. 
Кандидат изабран за директора школе који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року од 2 годи-
не од дана ступања на дужност, у складу са условима про-
писаним законом. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања. Пријаве се подносе искључиво у затво-
реној коверти, лично или путем поште. Пријаве доставља-
ти на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за дирек-
тора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће 
узети у разматрање. Учесници конкурса биће обавештени о 
резулататима конкурса у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, радним даном 
од 9 до 14 часова, на телефон: 011/2190-386.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„МАРКО ТАЈЧЕВИЋ“

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

Наставник гитаре

Наставник кларинета

Наставник клавира

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати за радно место наставника треба да 
испуњавају услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то да: а) да имају одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним и уметничким 
школама подручју рада Култура, уметност и јавно инфор-
мисање („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 
16/15, 1 и 2/17, 9/2019; б) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело 

Наука и образовање
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за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у про-
родици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, као и непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом; г) држављанство Републике Србије; д) да знају 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) и 
д) достављајусе уз пријаву, а доказ о испуњености услова 
из тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидат за радно место чистачице треба да 
поседује основно образовање и да испуњава услова као у 
претходном ставу.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар; 2. овере-
ну фото-копију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; 3. доказ о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, односно уверење да су у току 
студија кандидати положили испите из педагогије и пси-
хологије или доказ да су положили испит за лиценцу (у 
складу са чл. 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања); 4. доказ из казнене евиденције МУП-а да 
кандидат није осуђиван за кривична дела наведена у усло-
вима из чл. 139 Закона (оригинал или оверена фото-ко-
пија); 5. уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фото-копија); 6. доказ одговарајуће високошколске устано-
ве о познавању језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад, уколико образовање није стечено на српском 
језику; 7. извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фото-копију); 8. доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду. Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке 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“. Пријаве достави-
ти лично или на адресу: Музичка школа „Марко Тајчевић“, 
Бранка Радичевића 27а, 11550 Лазаревац. Ближа оба-
вештења о конкурсу могу се добити код секретара школе 
од 9.00 часова до 14.00 часова, на телефон: 011/8121-249. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЗВЕЗДАРА“

11050 Београд, Суботичка 2
тел. 011/2421-920

Васпитач
25 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање; дозвола за рад (лицен-
ца, обавеза полагања испита за лиценцу).

Медицинска сестра - васпитач
28 извршилаца

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

Инжењер/организатор инвестиционог/
техничког одржавања опреме и уређаја

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; знање рада на рачунару.

Инжењер/организатор инвестиционог/
техничког одржавања опреме и уређаја

УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама у 
обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на сту-
дијама у трајању до три године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
знање рада на рачунару.

Возач
4 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б категорије.

Помоћни кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

Спремачица
22 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО:У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду, испуња-
ва и посебне услове прописане чл. 139 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 осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
пријавни формулар кандидат треба да достави: биогра-
фију, диплому, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених (документа се подносе у оригиналу или 
овереној копији, не старијој од 6 месеци), уверење МУП-а 
о неосуђиваности за дела из тач. 3). Доказ да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад 
доставља кандидат који одговарајуће образовање није сте-
као на српском језику. Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом доставља се пре 
закључења уговора раду. Пријаве доставити лично или 
поштом, са назнаком „За конкурс”, на горе наведену адресу, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији НСЗ „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Остале информације могу се добити на 
број телефона: 2421-920, 2421-555.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

„ЂУРО САЛАЈ“
11000 Београд, Немањина 28

тел. 011/2659-290

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у складу 
са Правилником о педагошком и андрагошком асистен-
ту („Сл. гласник РС“, бр. 87/2019) - средње образовање; 
савладан програм обуке за оспособљавање директора, 
наставника, стручног сарадника и андрагошког асистен-
та за рад са одраслима: „Интегрални програм обуке за 
остваривање програма функционалног основног образо-
вања одраслих“, према правилнику о условима у погледу 
простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте 
образовања наставника и андрагошких асистената за ост-
варивање наставног плана и програма основног образо-
вања одраслих (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр, 
13/2013 и 18/2013). Кандидат који нема савладан програм 
обуке у складу са наведеним правилником, дужан је да дос-
тави доказ о савладаном одговарајућем програму обуке у 
року од шест месеци од пријема у радни однос. Кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; извршена психолошка процена способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 

лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на страни кан-
дидата, утврђеног у складу са законом.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: попуњен пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије који кандидати дос-
тављају школи уз документацију; доказ о држављанству 
(уверење о држављанству, односно извод из матичне књи-
ге рођених); оверен препис/фото-копију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим језици-
ма); оверен препис/фото-копију документа о савладаном 
програму обуке; доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и путем телефона: 011/2659-290. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
Београд, Старине Новака 24

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА

Београд, Војводе Степе 283
тел./факс: 011/2471-099
e-mail: office@viser.edu.rs.

www.atuss.edu.rs, www.viser.edu.rs

1. Сарадничко звање асистент за 
образовно-уметничко поље Уметност, 
ужа област Драмске и аудио-визуелне 

уметности
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Услови за избор у сарадничко звање (и запос-
лење на радном месту) асистент за образовно-уметнич-
ко поље Уметност, ужа област Драмске и аудио-визуелне 
уметности и подаци о потребној стручној оспособљености, 
знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће 
се оцењивати у изборном поступку: кандидат не сме бити 
правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању; кандидат 
мора имати завршене студије другог степена у области за 
коју се бира, на акредитованој високошколској установи и 
акредитованом студијском програму у Републици Србији 
или еквивалентан научни, односно стручни назив у области 
за коју се бира стечен у иностранству, који је признат 
(нострификован) у Републици Србији; кандидат мора да је 
сваки од претходних нивоа студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8); кандидат мора имати статус сту-
дента на студијама трећег степена - докторским студијама 
у области за коју се бира, или ако је стекао звање магистра 
наука, прихваћену тема докторске дисертације; кандидат 
мора поседовати склоности и способност за наставни рад; 
ако је кандидат лице које је раније обављало наставни 
рад, кандидат мора имати позитивну оцену укупног доса-
дашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје 
елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса раз-
воју наставе и других делатности Академије, односно Висо-
ке школе електротехнике и рачунарства струковних студија 
у Београду; ако постоје елементи за оцењивање, позитив-
на оцена доприноса у обезбеђивању стручног подмлатка; 
кандидат мора поседовати знања и вештине неопходне за 
рад са апликацијама за нелинеарну монтажу (FinalCut Pro 
X, Premiere Pro), апликацијама за обраду текста и слике 
(Photoshop, Illustrator, InDesign), апликацијама за техничко 
цртање (AutoCad) и апликацијама које се користе за реали-
зацију даљинског учења; каднидат мора познавати и разу-
мевати принципе рада ХДТВ и аудио студија и поседовати 
искуство у производњи телевизијског програма.

2. Сарадничко звање асистент за 
област Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужу стручну област 
Системи управљања

на одређено време од три године
УСЛОВИ: Услови за избор у сарадничко звање (и запос-
лење на радном месту) асистент за област Електротехнич-
ко и рачунарско инжењерство, ужу стручну област Системи 
управљања и подаци о потребној стручној оспособље-
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ности, знањима и вештинама, односно компетенцијама 
које ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат не сме 
бити правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела 
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; кандидат 
мора имати завршене студије другог степена у области за 
коју се бира, на акредитованој високошколској установи и 
акредитованом студијском програму у Републици Србији 
или еквивалентан научни, односно стручни назив у области 
за коју се бира стечен у иностранству, који је признат 
(нострификован) у Републици Србији; кандидат мора да је 
сваки од претходних нивоа студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8); кандидат мора имати статус сту-
дента на студијама трећег степена - докторским студијама 
у области за коју се бира, или ако је стекао звање магистра 
наука, прихваћену тема докторске дисертације; кандидат 
мора поседовати склоности и способност за наставни рад; 
ако је кандидат лице које је раније обављало наставни рад, 
кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег 
наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи 
за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наста-
ве и других делатности Академије, односно Високе школе 
електротехнике и рачунарства струковних студија у Београ-
ду; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена 
доприноса у обезбеђивању стручног подмлатка; кандидат 
мора поседовати знања и вештине неопходне за рад са PCL 
контролерима, индустријским сензорима и актуаторима 
(TIA Portal, Win Proladder, Easy Builder, Eagle); кандидат мора 
поседовати знања и вештине неопходне за рад са софтвер-
ским алатима MS Office, SolidWorks, AutoCad.

3. Сарадничко звање асистент за 
област Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужу стручну област 
Рачунарство и информатика

на одређено време од три године
УСЛОВИ: Услови за избор у сарадничко звање (и запослење 
на радном месту) асистент за област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, ужу стручну област Рачунарство 
и информатика и подаци о потребној стручној оспособље-
ности, знањима и вештинама, односно компетенцијама које 
ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат не сме 
бити правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела 
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; кандидат 
мора имати завршене студије другог степена у области за 
коју се бира, на акредитованој високошколској установи и 
акредитованом студијском програму у Републици Србији 
или еквивалентан научни, односно стручни назив у области 
за коју се бира стечен у иностранству, који је признат 
(нострификован) у Републици Србији; кандидат мора да је 
сваки од претходних нивоа студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8); кандидат мора имати статус сту-
дента на студијама трећег степена - докторским студијама 
у области за коју се бира, или, ако је стекао звање магистра 
наука, прихваћену тема докторске дисертације; кандидат 
мора поседовати склоности и способност за наставни рад; 
ако је кандидат лице које је раније обављало наставни 
рад, кандидат мора имати позитивну оцену укупног доса-
дашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје 
елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса раз-
воју наставе и других делатности Академије, односно Висо-
ке школе електротехнике и рачунарства струковних студија 
у Београду; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна 
оцена доприноса у обезбеђивању стручног подмлатка; кан-
дидат мора поседовати знања и вештине неопходне за рад 
са софтверским алатима MS SQL Server, MySQL, Ms Access, 
Bootstrap, WordPress, MS Visual Basic; кандидат мора поседо-
вати искуство у администрацији база података, веб дизајну, 
објектом програмирању.

4. Кандидат у сарадничко звање асистент 
за област Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужу стручну област 
Електроника и телекомуникације
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Услови за избор у сарадничко звање (и запос-
лење на радном месту) асистент за област Електротех-
ничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну област 
Електроника и телекомуникације и подаци о потребној 
стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно 
компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступ-
ку: кандидат не сме бити правноснажном пресудом осуђи-
ван за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању; кандидат мора имати завршене студије другог 
степена у области за коју се бира, на акредитованој висо-
кошколској установи и акредитованом студијском програ-
му у Републици Србији или еквивалентан научни, односно 
стручни назив у области за коју се бира стечен у иностран-
ству, који је признат (нострификован) у Републици Србији; 
кандидат мора да је сваки од претходних нивоа студија 
завршио са просечном оценом најмање осам (8); кандидат 
мора имати статус студента на студијама трећег степена - 
докторским студијама у области за коју се бира, или ако је 

стекао звање магистра наука, прихваћену тема докторске 
дисертације; кандидат мора поседовати склоности и спо-
собност за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније 
обављало наставни рад, кандидат мора имати позитивну 
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког 
рада; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оце-
на доприноса развоју наставе и других делатности Акаде-
мије, односно Високе школе електротехнике и рачунарства 
струковних студија у Београду; ако постоје елементи за 
оцењивање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању 
стручног подмлатка; кандидат мора поседовати знања 
и вештине неопходне за рад са лабораторијском мерном 
опремом која се користи у електроници и телекомуника-
цијама; кандидат мора поседовати компетенције, знања, 
вештине и искуство у пројектовању електронских кола; 
кандидат мора поседовати искуство у раду са мрежном 
опремом и сензорским мрежама; кандидат мора поседова-
ти компетенције, знања и вештине потребне за рад са соф-
тверским пакетима OrCad, Altium, LabView, MpLab, Matlab, 
MS Office и искуство у раду на асемблеру, познавање рада 
са софтверским радиом.

5. Сарадничко звање сарадник у настави 
за област Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужу стручну област 
Електроенергетика

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: Услови за избор у сарадничко звање (и запослење 
на радном месту) сарадник у настави за област Електротех-
ничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну област Елек-
троенергетика и подаци о потребној стручној оспособље-
ности, знањима и вештинама, односно компетенцијама које 
ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат не сме бити 
правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из чла-
на 72 став 4 Закона о високом образовању; кандидат мора 
да је основне студије завршио са просечном оценом најмање 
осам (8); кандидат мора имати завршене основне студије у 
области за коју се бира, на акредитованој високошколској 
установи и акредитованом студијском програму у Републици 
Србији или еквивалентан научни, односно стручни назив из 
области за коју се бира стечен у иностранству, који је при-
знат (нострификован) у Републици Србији; кандидат мора 
имати статус студента на мастер академским или мастер 
струковним студијама, у области за коју се бира; кандидат 
мора поседовати склоности и способност за наставни рад; 
ако је кандидат лице које је раније обављало наставни рад, 
кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег 
наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи 
за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе 
и других делатности Академије, односно Високе школе елек-
тротехнике и рачунарства струковних студија у Београду; 
кандидат мора поседовати компетенције, знања и вештине 
потребне за рад са софтверским алатима ATP/EMTP, Matlab, 
Relux, Dialux, SAM (System Advisor Model), Eplan, MS Office, 
WPS Office, кандидат мора познавати и разумевати рад елек-
тричних машина, трансформатора, електричних претварача 
снаге, електричних погона, хибридних и електро возила, 
кандидат мора познавати и разумевати принципе обновљи-
вих извора енергије и квалитета електричне енергије.

6. Сарадничко звање сарадник у настави 
за област Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужу стручну област 
Електроника и телекомуникације

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: Услови за избор у сарадничко звање (и запослење 
на радном месту) сарадник у настави за област Електро-
техничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну област 
Електроника и телекомуникације и подаци о потребној 
стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно 
компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку: 
кандидат не сме бити правноснажном пресудом осуђиван 
за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању; кандидат мора да је основне студије завршио са 
просечном оценом најмање осам (8); кандидат мора има-
ти завршене основне студије у области за коју се бира, на 
акредитованој високошколској установи и акредитованом 
студијском програму у Републици Србији или еквивалентан 
научни, односно стручни назив из области за коју се бира 
стечен у иностранству, који је признат (нострификован) 
у Републици Србији; кандидат мора имати статус студен-
та на мастер академским или мастер струковним студија-
ма, у области за коју се бира; кандидат мора поседовати 
склоности и способност за наставни рад; ако је кандидат 
лице које је раније обављало наставни рад, кандидат мора 
имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног, 
односно педагошког рада; ако постоје елементи за оцењи-
вање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и дру-
гих делатности Академије, односно Високе школе елек-
тротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, 
кандидат мора поседовати компетенције, знања и вештине 
неопходне за рад са лабораторијском мерном опремом која 

се користи у електроници и телекомуникацијама; кандидат 
мора поседовати компетенције, знања, вештине и искуство 
у пројектовању електронских кола; кандидат мора поседо-
вати компетенције, знања и вештине потребне за рад са 
софтверским пакетима OrCad, Altium, MS.

7. Сарадничко звање сарадник у настави 
за област Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужу стручну област Аудио 

и видео технологије
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Услови за избор у сарадничко звање (и запос-
лење на радном месту) сарадник у настави за област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну 
област Аудио и видео технологије и подаци о потребној 
стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно 
компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку: 
кандидат не сме бити правноснажном пресудом осуђиван 
за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању; кандидат мора да је основне студије завршио са 
просечном оценом најмање осам (8); кандидат мора има-
ти завршене основне студије у области за коју се бира, на 
акредитованој високошколској установи и акредитованом 
студијском програму у Републици Србији или еквивалентан 
научни, односно стручни назив из области за коју се бира 
стечен у иностранству, који је признат (нострификован) у 
Републици Србији; кандидат мора имати статус студента 
на мастер академским или мастер струковним студијама, у 
области за коју се бира; кандидат мора поседовати скло-
ности и способност за наставни рад; ако је кандидат лице 
које је раније обављало наставни рад, кандидат мора има-
ти позитивну оцену укупног досадашњег наставног, однос-
но педагошког рада; ако постоје елементи за оцењивање, 
позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делат-
ности Академије, односно Високе школе електротехнике и 
рачунарства струковних студија у Београду, кандидат мора 
поседовати компетенције, знања и вештине неопходне за 
рад са софтверским алатима из Adobe пакета (Photoshop, 
Illustrator, After Effects, PremierePro), Autodesk пакета (3DS 
Max, Maya), Cinema 4D, Nuke, Houdini, MS Office; кандидат 
мора поседовати знања, вештине и искуство у области 2D 
и 3D анимације; кандидат мора поседовати знања и вешти-
не за рад у и са виртуелним окружењем, кандидат мора 
поседовати знања и вештине за рад са опремом за видео 
снимање, кандидат мора поседовати Autodesk сертификат 
за 3D визуализацију у програму 3DS Max.

8. Сарадничко звање сарадник у настави 
за област Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужу стручну област 
Системи управљања

на одређено време од једне године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Напомена: због различитих посебних услова за 
избор кандидата у звање сарадник у настави за област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну 
област Системи управљања, услови за избор ова два кан-
дидата постављени су по позицијама:

Услови за избор у сарадничко звање (и запослење на 
радном месту) сарадник у настави за област Електро-
техничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну 
област Системи управљања - ПОЗИЦИЈА 1 и пода-
ци о потребној стручној оспособљености, знањима 
и вештинама, односно компетенцијама које ће се 
оцењивати у изборном поступку: кандидат не сме бити 
правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању; кандидат 
мора да је основне студије завршио са просечном оценом 
најмање осам (8); кандидат мора имати завршене основне 
студије у области за коју се бира, на акредитованој висо-
кошколској установи и акредитованом студијском програ-
му у Републици Србији или еквивалентан научни, односно 
стручни назив из области за коју се бира стечен у иностран-
ству, који је признат (нострификован) у Републици Србији; 
кандидат мора имати статус студента на мастер академ-
ским или мастер струковним студијама, у области за коју 
се бира; кандидат мора поседовати склоности и способ-
ност за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније 
обављало наставни рад, кандидат мора имати позитивну 
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког 
рада; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оце-
на доприноса развоју наставе и других делатности Акаде-
мије, односно Високе школе електротехнике и рачунарства 
струковних студија у Београду, кандидат мора поседовати 
компетенције, знања и вештине неопходне за рад са соф-
тверским алатима АutoCad и MS Office; кандидат мора има-
ти завршен најмање један специјалистички курс за мотор-
на возила; кандидат мора поседовати стручна знања из 
области мехатронике и дијагностике система управљања 
на савременим возилима.

Наука и образовање
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Услови за избор у сарадничко звање (и запослење 
на радном месту) сарадник у настави за област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужу 
стручну област Системи управљања - ПОЗИЦИЈА 
2 и подаци о потребној стручној оспособљености, 
знањима и вештинама, односно компетенцијама 
које ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат 
не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривич-
на дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; 
кандидат мора да је основне студије завршио са просечном 
оценом најмање осам (8); кандидат мора имати завршене 
основне студије у области за коју се бира, на акредитова-
ној високошколској установи и акредитованом студијском 
програму у Републици Србији или еквивалентан научни, 
односно стручни назив из области за коју се бира стечен у 
иностранству, који је признат (нострификован) у Републи-
ци Србији; кандидат мора имати статус студента на мастер 
академским или мастер струковним студијама, у области за 
коју се бира; кандидат мора поседовати склоности и спо-
собност за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније 
обављало наставни рад, кандидат мора имати позитивну 
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагош-
ког рада; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна 
оцена доприноса развоју наставе и других делатности Ака-
демије, односно Високе школе електротехнике и рачунар-
ства струковних студија у Београду, кандидат мора посе-
довати компетенције, знања и вештине неопходне за рад 
са софтверским алатима SolidWorks, АutoCad и MS Office; 
кандидат мора поседовати компетенције и знања у области 
програмирања PCL и HMI панела (TIA Portal, Win Proladder, 
Easy Builder); кандидат мора поседовати стручна знања из 
области система аутоматског управљања и мехатронике.

9. Сарадничко звање сарадник у настави 
за област Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужу стручну област 
Рачунарство и информатика

на одређено време од једне године
5 извршилаца

УСЛОВИ: Напомена: због различитих посебних услова за 
избор кандидата у звање сарадник у настави за област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну 
област Рачунарство и информатика, услови за избор ових 
пет кандидата постављени су по позицијама:

Услови за избор у сарадничко звање (и запослење 
на радном месту) сарадник у настави за област Елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство, ужу струч-
ну област Рачунарство и информатика - ПОЗИЦИЈА 
1 и подаци о потребној стручној оспособљености, 
знањима и вештинама, односно компетенцијама 
које ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат 
не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривич-
на дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; 
кандидат мора да је основне студије завршио са просечном 
оценом најмање осам (8); кандидат мора имати завршене 
основне студије у области за коју се бира, на акредитова-
ној високошколској установи и акредитованом студијском 
програму у Републици Србији или еквивалентан научни, 
односно стручни назив из области за коју се бира стечен у 
иностранству, који је признат (нострификован) у Републици 
Србији; кандидат мора имати статус студента на мастер ака-
демским или мастер струковним студијама, у области за коју 
се бира; кандидат мора поседовати склоности и способност 
за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније обавља-
ло наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену уку-
пног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако 
постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприно-
са развоју наставе и других делатности Академије, односно 
Високе школе електротехнике и рачунарства струковних 
студија у Београду, кандидат мора поседовати компетен-
ције, знања и вештине неопходне за рад са програмским 
језицима PHP, JavaScript, HTML, C/C++, Java; кандидат мора 
поседовати компетенције, знања и вештине неопходне за 
пројектовање и развој сервиса у информационим системи-
ма, пројектовање и развој система база података; кандидат 
мора поседовати практична знања везана за интернет про-
грамирање.

Услови за избор у сарадничко звање (и запослење 
на радном месту) сарадник у настави за област Елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство, ужу струч-
ну област Рачунарство и информатика - ПОЗИЦИЈА 
2 и подаци о потребној стручној оспособљености, 
знањима и вештинама, односно компетенцијама 
које ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат 
не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривич-
на дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; 
кандидат мора да је основне студије завршио са просечном 
оценом најмање осам (8); кандидат мора имати завршене 
основне студије у области за коју се бира, на акредитова-
ној високошколској установи и акредитованом студијском 
програму у Републици Србији или еквивалентан научни, 

односно стручни назив из области за коју се бира стечен у 
иностранству, који је признат (нострификован) у Републици 
Србији; кандидат мора имати статус студента на мастер ака-
демским или мастер струковним студијама, у области за коју 
се бира; кандидат мора поседовати склоности и способност 
за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније обавља-
ло наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену уку-
пног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако 
постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприно-
са развоју наставе и других делатности Академије, односно 
Високе школе електротехнике и рачунарства струковних сту-
дија у Београду, кандидат мора поседовати компетенције, 
знања и вештине неопходне за рад са програмским језици-
ма PHP, JavaScript, HTML, CSS, Java, Python, C/C++; кандидат 
мора поседовати компетенције, знања и вештине неопходне 
за пројектовање и развој сервиса у информационим систе-
мима, пројектовање и развој система база података.

Услови за избор у сарадничко звање (и запослење 
на радном месту) сарадник у настави за област Елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство, ужу струч-
ну област Рачунарство и информатика - ПОЗИЦИЈА 
3 и подаци о потребној стручној оспособљености, 
знањима и вештинама, односно компетенцијама 
које ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат 
не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривич-
на дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; 
кандидат мора да је основне студије завршио са просечном 
оценом најмање осам (8); кандидат мора имати завршене 
основне студије у области за коју се бира, на акредитова-
ној високошколској установи и акредитованом студијском 
програму у Републици Србији или еквивалентан научни, 
односно стручни назив из области за коју се бира стечен у 
иностранству, који је признат (нострификован) у Републици 
Србији; кандидат мора имати статус студента на мастер ака-
демским или мастер струковним студијама, у области за коју 
се бира; кандидат мора поседовати склоности и способност 
за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније обавља-
ло наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену уку-
пног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако 
постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприно-
са развоју наставе и других делатности Академије, односно 
Високе школе електротехнике и рачунарства струковних сту-
дија у Београду, кандидат мора поседовати компетенције, 
знања и вештине неопходне за рад са софтверским алатима 
Altera, Quarus, Xilinx, Arm procesori; кандидат мора познава-
ти и разумевати принципе рада програмибилних логичких 
кола; предност је поседовање искуства у раду са студентима.

Услови за избор у сарадничко звање (и запослење 
на радном месту) сарадник у настави за област Елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство, ужу струч-
ну област Рачунарство и информатика - ПОЗИЦИЈА 
4 и подаци о потребној стручној оспособљености, 
знањима и вештинама, односно компетенцијама 
које ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат 
не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривич-
на дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; 
кандидат мора да је основне студије завршио са просечном 
оценом најмање осам (8); кандидат мора имати завршене 
основне студије у области за коју се бира, на акредитова-
ној високошколској установи и акредитованом студијском 
програму у Републици Србији или еквивалентан научни, 
односно стручни назив из области за коју се бира стечен у 
иностранству, који је признат (нострификован) у Републици 
Србији; кандидат мора имати статус студента на мастер ака-
демским или мастер струковним студијама, у области за коју 
се бира; кандидат мора поседовати склоности и способност 
за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније обавља-
ло наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену уку-
пног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако 
постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприно-
са развоју наставе и других делатности Академије, односно 
Високе школе електротехнике и рачунарства струковних сту-
дија у Београду; предност је поседовање искуства у раду са 
студентима.

Услови за избор у сарадничко звање (и запослење 
на радном месту) сарадник у настави за област Елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство, ужу струч-
ну област Рачунарство и информатика - ПОЗИЦИЈА 
5 и подаци о потребној стручној оспособљености, 
знањима и вештинама, односно компетенцијама 
које ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат 
не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривич-
на дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; 
кандидат мора да је основне студије завршио са просечном 
оценом најмање осам (8); кандидат мора имати завршене 
основне студије у области за коју се бира, на акредитова-
ној високошколској установи и акредитованом студијском 
програму у Републици Србији или еквивалентан научни, 
односно стручни назив из области за коју се бира стечен у 
иностранству, који је признат (нострификован) у Републици 
Србији; кандидат мора имати статус студента на мастер ака-
демским или мастер струковним студијама, у области за коју 

се бира; кандидат мора поседовати склоности и способност 
за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније обавља-
ло наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену уку-
пног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако 
постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприно-
са развоју наставе и других делатности Академије, односно 
Високе школе електротехнике и рачунарства струковних сту-
дија у Београду.

ОСТАЛО: Послови свих радних места, односно свих сарад-
ничких звања у погледу којих се расписује овај конкурс, 
обављаће се у седишту Одсека Висока школа електротех-
нике и рачунарства, Војводе Степе 283, Вождовац, Београд, 
Република Србија. Пријаве на конкурс у погледу свих сарад-
ничких звања у погледу којих је расписан овај конкурс, могу 
се поднети најкасније у року од 10 дана, рачунајући од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве на 
конкурс се могу предати лично, искључиво радним данима 
(понедељак- петак) од 10 до 16 часова или послати путем 
поште, на адресу: Висока школа електротехнике и рачунар-
ства, Војводе Степе  283, Београд - 11010 Вождовац. Пријаве 
послате поштом морају стићи у Одсек Висока школа елек-
тротехнике и рачунарства до истека наведеног рока за кон-
курисање, иначе ће се сматрати неблаговременим и биће 
одбачене. Такође, неразумљиве или непотпуне пријаве на 
овај конкурс, као и пријаве на овај конкурс уз које нису при-
ложени сви потребни докази, биће одбачене. Лично име и 
контакт подаци лица задуженог за давање обавештења о 
конкурсу: Горан Пантић, pgoran@viser.edu.rs, канцеларија 
002, Војводе Степе 283, Вождовац, Београд. Пријава на 
конкурс мора обавезно да садржи: податке неопходне за 
идентификовање сарадничког звања (односно радног мес-
та) за које кандидат конкурише, што подразумева обавезно 
навођење сарадничког звања за које се конкурише, образов-
но-уметничког поља (када је оно наведено у овом конкурсу), 
области и уже стручне области, а за она сарадничка звања 
(односно радна места) код којих су овим конкурсом одређе-
не позиције, у пријави обавезно навести и позицију на коју 
кандидат конкурише, податке о кандидату (име и презиме, 
адреса пребивалишта односно боравишта, контакт телефон 
кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат посе-
дује). Уз пријаву на овај конкурс се обавезно достављају и 
следећи докази: уверење надлежног органа (МУП) о неос-
уђиваности за напред наведена кривична дела (из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању), не старије од месец 
дана (уколико кандидату уверење о неосуђиваности не 
буде издато до затварања овог конкурса, кандидати прили-
ком пријаве на конкурс достављају потврду да су поднели 
захтев за издавање тог уверења, док само уверење о нео-
суђиваности треба да доставе без одлагања, најкасније до 
дана заснивања радног односа); оверене фотокопије висо-
кошколских исправа о стеченом степену потребног, однос-
но одговарајућег високог образовања, које је прописано 
као услов за избор у сарадничко звање за које се конкури-
ше (подносе се оверене фотокопије диплома са свих нивоа 
студија које је кандидат завршио); уверење високошколске 
установе да кандидат има статус студента који је прописан 
као услов за избор у сарадничко звање за које се конкурише 
(за звање асистента статус студента на докторским студија-
ма, а за звање сарадника у настави статус студента на мас-
тер студијама); извод из матичне књиге рођених (или ове-
рену фото-копију); уверење о држављанству (или оверену 
фото-копију); радна биографија (CV) и одговарајући докази 
који потврђују наводе из биографије; ако је кандидат лице 
које је раније обављало наставни рад, одговарајући доказ 
да кандидат поседује позитивну оцену укупног досадашњег 
наставног, односно педагошког рада (потврда образовне 
установе на којој је кандидат обављао досадашњи настав-
ни, односно педагошки рад, резултати студентских анкета 
и слично); докази о поседовању одговарајућег радног иску-
ства, ако је захтевано; одговарајући докази о поседовању 
захтеваних референци, односно о поседовању захтеваних 
стручних знања, вештина, односно компетенција, када је 
то наведено као услов (лиценце, сертификати, уверења, 
потврде и слично). Подаци о месту и дану када се очекује 
да ће започети провера оспособљености, знања и вештина, 
односно компетенција кандидата у изборном поступку, ако 
се таква провера буде спроводила: процена испуњености 
општих и посебних услова за избор у сарадничка звања у 
погледу којих се расписује овај конкурс, вршиће се на осно-
ву доказа које кандидати прилажу уз пријаву на конкурс и у 
складу са Правилником о избору и ангажовању наставника 
и сарадника Академије. Провера оспособљености, знања и 
вештина, односно компетенција кандидата, ако се таква про-
вера буде спроводила, може се одржати 24. новембра 2020. 
године или касније, у седишту Одсека Висока школа елек-
тротехнике и рачунарства, Војводе Степе 283, Београд. Кан-
дидат који поднесе благовремену, уредну и потпуну пријаву 
на овај конкурс и за кога се, на основу доказа приложених уз 
пријаву на овај конкурс, утврди да испуњава потребне усло-
ве за избор у звање у погледу кога конкурише, накнадно 
ће бити обавештен о тачном времену одржавања провере 
оспособљености, поседовања тражених знања и вештина, 
односно компетенција, уколико је потребно да се таква про-
вера одржи.

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

1) Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Механика

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стру-
чне спреме и други услови утврђени чланом 84 Закона о 
високом образовању и чланом 135 Статута Машинског 
факултета. Уз пријаву на конкурс доставити у писаној фор-
ми: биографију, оверене копије диплома стечених у земљи 
или решења о признавању страних високошколских испра-
ва о одговарајућој стручној спреми, уверење о држављан-
ству, списак радова и сепарате објављених радова и пот-
писану Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског 
факултета, линк: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/
izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc). Биогра-
фију и списак радова доставити и у електронском запису. 
Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљи-
це Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурсa.

ГИМНАЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац

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

Наставник физичког васпитања
на одређено време до истека мандата 

директору школе
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту и сте-
пен стручне спреме, у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник РС“, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 
7/19, 2/20, 3/20 и 14/20) и да испуњава услове прописа-
не 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 одштампаним 
пријавним формуларом достављају следећу документацију 
(у оригиналу или оверене фотокопије): диплому, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ 
о знању српског језика уколико одговарајуће образовање 
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 мало-
летног 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (не старије од 6 месеци). Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду. Пријаву на конкурс доставити на адресу школе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. За додатне информације обратити 
се секретару школе на тел. 011/8231-366.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА 
ГИМНАЗИЈА

КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд, Железник

Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199

e-mail: office@koledž-beograd.edu.rs

Наставник географије
са 45% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање одређеног зани-
мања, према Правилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији; 
обавезно познавање енглеског језика (говорни и писани - 
напредни ниво). Уз пријаву приложити: биографију, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
оверену фото-копију дипломе. Рок за пријављивање је 7 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, као и документација која није у складу са наведе-
ним, неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс сла-
ти на имејл-адресу: Прва спортска кошаркашка гимназија 
Колеџ Београд, Стјепана Супанца 15а, 11250 Железник, 
Београд или на мејл-адресу: office@koledz-beograd.edu.rs.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу научну област Науке физичког 

васпитања, спорта и рекреације - 
предмет Теорија и методика веслања

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено високо обра-
зовање на студијама трећег степена (докторске академске 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005 године, односно стечени научни назив докто-
ра наука по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005 године. Кандидати треба да имају способност за 
наставни рад, да имају објављене научне радове од значаја 
за развој науке, у ужој научној области у међународним или 
водећим часописима са рецензијама, да имају оригинално 
стручно остварење, руковођење, односно учешће у науч-
ним пројектима, објављен уџбеник или монографију, прак-
тикум или више радова саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима, у складу са прописима којима 
је уређена област високог образовања. Кандидати треба 
да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о 
високом образовању, Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 
Критеријума за стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Статута Факултета, Правилника о организа-
цији и систематизацији послова на Факултету и Правилни-
ка о начину, поступку и ближим условима стицања звања 
и заснивања радног односа наставника и сарадника факул-
тета. Потребна документација: пријава на конкурс, биогра-
фија, списак објављених научних радова, оригинал радови, 
фотокопије диплома о завршеним претходним степенима 
студија са просечном оценом и стеченом научном називу 
доктора наука из одговарајуће научне области, потписана 
изјава о изворности (преузети са сајта Универзитета у Бео-
граду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php пра-
вилници наставници образац 5). Рок за пријаву је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на 
адресу: Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-987

Редовни професор за ужу научну област 
Заштита шума и украсних биљака

УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука, 
шумарски факултет, способност за наставни рад, објавље-
ни научни и стручни радови, са радним искуством.

Редовни професор за ужу научну област 
Искоришћавање шума и ловство са 

заштитом ловне фауне

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из области шумар-
ства, шумарски факултет, способност за наставни рад, 
објављени научни и стручни радови, са радним искуством.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника утврђени 
су Законом о високом образовању, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Шумарског факултета, Статутом 
и Правилником о систематизацији послова и радних зада-
така радника Шумарског факултета, као и Правилником о 
минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду. Пријаве са биографијом и дока-
зима о испуњености услова конкурса (оверене фотокопије 
диплома, извода из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, списак научних и стручних радова, сепара-
ти радова), достављају се Служби за правне и опште посло-
ве Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса у огласним 
новинама и на сајту Националне службе за запошљавање, 
на сајту Факултета и сајту Универзитета. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДЕ ДРАИНАЦ”

11211 Београд - Борча, Ковиловска 1
тел. 011/3322-950

Наставник физичког васпитања
за 60% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове 
у складу са чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020): да имају одговарајуће 
образовање, и то: одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони 
и 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17 И 13/18, 11/2019, 2/2020 и 8/2020): 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 предме-
та; лице мора да има и 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 уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 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 закљу-
чења уговора о раду); 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 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 језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику, кан-
дидат доставља доказ одговарајуће високошколске устано-
ве надлежне за издавање таквих докумената о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује најмање средњу 
стручну спрему и доказ да је завршио програм обуке за 
педагошког асистента утврђене Правилником о програму 
обуке за педагошког асистента.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, биографију (CV), доказ о одговарајућем обра-
зовању: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије - оверене копије дипло-
ма и првог и другог степена, не старије од 6 месеци); на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године (оверену копију дипломе, да није 
старија од 6 месеци); за радно место педагошког асистен-
та - диплома о завршеном средњем образовању (оригинал 
или оверена копија, не старија од 6 месеци); доказ, односно 
уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а 
РС (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци), 
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, 
не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци). 
Доказ о знању српског језика достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку. Доказ о здравственој способности доставља кандидат 
који буде изабран, непосредно пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурс-
на комисија врши 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 стандардизо-
ваних поступака. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Кандидат за радно место педагошког 
асистента доставља и доказ о завршеном програму обуке 
за педагошког асистента. Рок за пријављивање кандида-

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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та је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Пријаве са документацијом се подносе лично 
или поштом на адресу: Основна школа „Раде Драинац“, 
11211 Борча, Ковиловска 1, са назнаком „За конкурс“. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школа, телефон: 011/3322-950.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД - ЗЕМУН

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на 
радно место редовног професора за 

ужу научну област Опште сточарство 
и оплемењивање домаћих и гајених 

животиња
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из 
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног одно-
са наставника Универзитета у Београду, Правилником 
о мимималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, Правилни-
ком о уређењу дела поступка избора у звања и заснивања 
радног односа наставника и начину и поступку избора у 
звања и заснивања радног односа сарадника и Статутом 
Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова (биографија, списак радова, диплома 
о одговарајућој стручној спреми, за асистенте - уверење о 
уписаним докторским студијама, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом, документа у ориги-
налу или овереном препису и не старија од шест месеци, 
достављају се на адресу: Пољопривредни факултет у Бео-
граду - Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

Наставник за избор у звање и на радно 
место наставник страног језика за ужу 
научну област Стручни језик, предмет: 

Француски језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, француски језик 
и књижевност; објављени стручни радови у одговарајућој 
научној области, способност за наставни рад. Остали 
услови утврђени су Законом о високом образовању, Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о мимималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о уређењу дела поступка избора у звања и 
заснивања радног односа наставника и начину и поступ-
ку избора у звања и заснивања радног односа сарадника 
и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова (биографија, списак радо-
ва, диплома о одговарајућој стручној спреми, за асистен-
те - уверење о уписаним докторским студијама, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потвр-
да надлежног органа да кандидат није под истрагом, доку-
мента у оригиналу или овереном препису и не старија од 
шест месеци), достављају се на адресу: Пољопривредни 
факултет у Београду - Земуну, Немањина 6. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је 
отворен 15 дана

Сарадник за избор у звање и на радно 
место асистента за ужу научну област 

Опште воћарство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са просечном оценом 
најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. Остали 
услови утврђени су Законом о високом образовању, Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о мимималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о уређењу дела поступка избора у звања и 
заснивања радног односа наставника и начину и поступ-
ку избора у звања и заснивања радног односа сарадника 
и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова (биографија, списак радо-

ва, диплома о одговарајућој стручној спреми, за асистен-
те - уверење о уписаним докторским студијама, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потвр-
да надлежног органа да кандидат није под истрагом, доку-
мента у оригиналу или овереном препису и не старија од 
шест месеци), достављају се на адресу: Пољопривредни 
факултет у Београду - Земуну, Немањина 6. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је 
отворен 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДИША ЂУРЂЕВИЋ“

11550 Лазаревац, Сјеничка 3
тел. 011/5155-817

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Медошевцу, на 
одређено време преко 60 дана, док траје 
мандат директору школе, а најдуже до 

истека мандата
УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена стручне спреме, 
према Правилнику о степену и врести образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, сви канди-
дати треба да испуњавају и услове предвиђене чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: 1. стечено одговарајуће образовање за наставника 
у основној школи: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно сручне области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. имају држављан-
ство Републике Србије; 5. знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете (одштампати га и приложити уз осталу 
документацију), кандидати су обавезни да приложе: 1) ове-
рену фото-копију диоломе о завршеном факултету; 2) ове-
рену фото-копију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (уколико га кандидат поседу-
је); 3 уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверене копија, не старије од 6 месеци); 4. доказ о 
неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у про-
родици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење 
из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци); 5. 
доказ да против кандидата није покренут кривични посту-
пак за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (потврда/уве-
рење из надлежног суда, оригинал или оверена фото-ко-
пија, не старије од шест месеци); 6. доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стакли 
на тим језицима). Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говаремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разма-
трање. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад се децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни 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 и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана разговора. Пријаве доставити лично или путем поште 
на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на телефон: 011/515-5817.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ 
УМЕТНОСТИ

11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

Ванредни професор или доцент 
за уметничку област Филмска и 

телевизијска продукција - наставни 
предмет Телевизијска продукција

на одређено време
УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, мастер 
драмски и аудио-визуелни уметник из области Филмске и 
телевизијске продукције ФДУ или дипломирани филмски и 
телевизијски продуцент ФДУ.

Доцент за уметничку област 
Драматургија - наставни предмети 
Позоришна и радио драматургија и 

Копирајтинг
на одређено време

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

Доцент за уметничку област Филмска 
и телевизијска монтажа - наставни 
предмети на основним академским 
студијама Дигитална нелинеарна 

монтажа, Дигитална обрада слике у 
монтажи, Монтажа интерактивних 

аудио-визуелних форми и наставни 
предмет на мастер академским 

студијама Монтажа савремених аудио-
визуелних форми

на одређено време
УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, мастер 
драмски и аудио-визуелни уметник из области Филмске и 
телевизијске монтаже ФДУ или дипломирани филмски и 
телевизијски монтажер ФДУ.

Виши уметнички сарадник за уметничку 
област Филмска и телевизијска 

продукција - наставни предмет Филмска 
продукција

на одређено време
УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, мастер 
драмски и аудио-визуелни уметник из области Филмске и 
телевизијске продукције ФДУ или дипломирани филмски и 
телевизијски продуцент ФДУ, као и други услови за избор 
сарадника предвиђени Законом о високом образовању и 
Статутом ФДУ.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на конкурс, дипло-
му о завршеним студијама и радну биографију на пропи-
саном обрасцу 2. Избор се врши према Закону о високом 
образовању, Статуту ФДУ, Минималним условима за избор 
наставника на Универзитету и Минималним условима за 
избор наставника ФДУ.

ОШ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”
11050 Београд, Учитељска 58

тел. 011/2884-265

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
4 извршиоца

Наставник хемије
са 70% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи. Сви кан-
дидати треба да испуњавају услове прописане у члану 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 

Наука и образовање
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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 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 њих 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.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која поред 
кратких биографских података садржи: 1) попуњен пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, са одштампаним пријавним формуларом, 
2) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству оверена фото-копија не старија од 6 месе-
ци), 3) извод из матичне књиге рођених, издат на пропи-
саном обрасцу са холограмом, 4) оверен препис или овере-
ну фото-копију дипломе о стеченом образовању, 5) доказ 
о неосуђиваности прибавља сам кандидат и саставни је 
део пријаве на конкурс. 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. Доказ о знању језика на коме 
остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на српском јези-
ку. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ „Ћирило и Мето-
дије”, Учитељска 58, Београд, са назнаком „За конкурс“, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, тел. 011/3473-503, 2884-265.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др АРЧИБАЛД РАЈС“

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

Наставник ликовне културе
са 75% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

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 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 скла-
ду 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 обра-
зовања 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 дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: студија-
ма другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета или студија-
ма 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; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско 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 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; да имају држављанство Републике Србије; да 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-васпит-
ни рад).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: попуњен 
пријавни формулар који се налази на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 
биографију (CV); доказ о одговарајућем образовању (ове-
рене копије дипломе не старије од 6 месеци); 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, 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 старији од 6 месеци, оригинал или оверена копија); 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена копија); извод из матичне књи-
ге рођених (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
копија); доказ о знању српског језика достављају само канди-
дати који одговарајуће знање нису стекли на српском језику. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса достављају се поштом на адресу: ОШ 
„Др Арчибалд Рајс”, Патриса Лумумбе 5, са назнаком „Пријава 
на конкурс“ или лично у школи, радним данима од 08 до 14 
часова. Контакт телефон: 011/2772-563.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО 
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ТЕКСТИЛНА

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН,
ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ

11000 Београд, Старине Новака 24
тел. 011/3234-002

Асистент за ужу стручну област 
Текстилно инжењерство

на одређено време од три године
УСЛОВИ: минимални услови за избор у сарадничко звање 
(и запослење на радном месту) асистент за ужу струч-
ну област Текстилно инжењерство и подаци о потребној 
стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно 
компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку: 
кандидат не сме бити правноснажном пресудом осуђиван 
за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању; кандидат мора имати завршене основне и мастер 
академске студије из области текстилне технологије; кан-
дидат мора да је сваки од претходних нивоа студија завр-
шио са просечном оценом најмање осам (8); кандидат 
мора имати статус студента на студијама трећег степена 
- докторским студијама из области текстилног инжењер-
ства; кандидат мора поседовати склоности и способност за 
наставни рад; ако је кандидат лице које је раније обављало 
наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену уку-
пног досадашњег наставног, односно педагошког рада; 
ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена 
доприноса развоју наставе и других делатности Академије, 
односно Високе текстилне школе за дизајн, технологију и 
менаџмент; ако постоје елементи за оцењивање, позитив-
на оцена доприноса у обезбеђивању стручног подмлатка.

Сарадник у настави за ужу стручну 
област Текстилно инжењерство

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: минимални услови за избор у сарадничко звање 
(и запослење на радном месту) сарадник у настави за 
ужу стручну област Текстилно инжењерство и подаци о 
потребној стручној оспособљености, знањима и вештина-
ма, односно компетенцијама које ће се оцењивати у избор-
ном поступку: кандидат не сме бити правноснажном пре-
судом осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању; кандидат мора имати завршене 
основне академске студије из области одевног инжењер-
ства са просечном оценом најмање осам (8); кандидат мора 
имати статус студента на студијама другог степена - мастер 
студијама из области одевног инжењерства; кандидат мора 
поседовати склоности и способност за наставни рад; ако је 
кандидат лице које је раније обављало наставни рад, кан-
дидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег 
наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи 
за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе 
и других делатности Академије, односно Високе текстилне 
школе за дизајн, технологију и менаџмент.

ОСТАЛО: Подаци о месту рада: послови свих радних места, 
односно свих сарадничких звања у погледу којих се рас-
писује овај конкурс, обављаће се у седишту Одсека Висо-
ка текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент, 
Старине Новака 24, Београд, Република Србија. Пријаве 
на конкурс у погледу свих сарадничких звања у погледу 
којих је расписан овај конкурс, могу се поднети најкасније 
у року од 10 дана, рачунајући од дана објављивања овог 
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс се 
могу предати лично, искључиво радним данима (поне-
дељак - петак), од 10 до 15 часова или послати путем 
поште, на адресу: Висока текстилна школа за дизајн, тех-
нологију и менаџмент, Старине Новака 24, 11000 Београд. 
Пријаве послате поштом морају стићи у Одсек Висока 
текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент до 
истека наведеног рока за конкурисање, иначе ће се сма-
трати неблаговременим и биће одбачене. Неразумљиве 
или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, биће одбачене. Лично име и 
контакт подаци лица задуженог за давање обавештења 
о конкурсу: Грозда Николић, адреса е-поште: vtts@eunet.
rs, канцеларија 13, Старине Новака 24, Београд, тел. 
011/3234-002. Пријава на конкурс мора обавезно да садр-
жи: податке неопходне за идентификовање сарадничког 
звања (односно радног места) за које кандидат конкури-
ше, што подразумева обавезно навођење назива сарад-
ничког звања за које се конкурише и редног броја под 
којим је у овом конкурсу наведено и податке о кандида-
ту (име и презиме, адреса пребивалишта односно бора-
вишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске 
поште ако је кандидат поседује). Уз пријаву се обавезно 
достављају и следећи докази: уверење надлежног орга-
на (МУП) о неосуђиваности за напред наведена кривична 
дела (из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; 
уколико кандидату уверење о неосуђиваности не буде 
издато до затварања овог конкурса, кандидати прили-
ком пријаве на конкус достављају потврду да су поднели 
захтев за издавање, док само уверење морају доставити 
најкасније до дана заснивања радног односа); оверене 
фотокопије високошколских исправа о стеченом степену 
потребног, односно одговарајућег високог образовања, 
које је прописано као услов за избор у сарадничко звање 
за које се конкурише (подносе се оверене фотокопије 
диплома са свих нивоа студија које је кандидат завршио); 
уверење високошколске установе да кандидат има статус 
студента који је прописан као услов за избор у сарадничко 
звање за које се конкурише (за звање асистента статус 
студента на докторским студијама, а за звање сарадника 
у настави статус студента на мастер студијама); извод из 
матичне књиге рођених (или оверену фото-копију); уве-
рење о држављанству (или оверену фото-копију); радна 
биографија (CV) и одговарајући докази који потврђују 
наводе из биографије; ако је кандидат лице које је раније 
обављало наставни рад, одговарајући доказ да кандидат 
поседује позитивну оцену укупног досадашњег наставног, 
односно педагошког рада (потврда образовне устано-
ве на којој је кандидат обављао досадашњи наставни, 
односно педагошки рад, резултати студентских анкета 
и слично); одговарајуће доказе о објављеним радовима, 
када је објављивање одређеног броја радова наведено 
као услов; одговарајуће доказе о поседовању захтева-
ног радног искуства; одговарајући докази о поседовању 
захтеваних референци, односно о поседовању захтеваних 
стручних знања, вештина, односно компетенција, када је 
то наведено као услов (лиценце, сертификати, уверења, 
потврде и слично). Пријаву на конкурс, биографију и спи-
сак објављених радова, кандидати су обавезни да доста-
ве поред штампаног облика и у електронској форми (на 
CD-у уређено у MS Word-у). Подаци о месту и дану када се 
очекује да ће започети провера оспособљености, знања 
и вештина, односно компетенција кандидата у изборном 
поступку, ако се таква провера буде спроводила: процена 
испуњености општих и посебних услова за избор у сарад-
ничко звање у погледу којих се расписује овај конкурс, 
вршиће се на основу доказа које кандидати прилажу уз 
пријаву на конкурс и у складу са Правилником о избору и 
ангажовању наставника и сарадника Академије. Кандидат 
који поднесе благовремену, уредну и потпуну пријаву на 
овај конкурс и за кога се, на основу доказа приложених 
уз пријаву на овај конкурс, утврди да испуњава потребне 
услове за избор у звање у погледу кога конкурише, нак-
надно ће бити обавештен о тачном времену одржавања 
провере оспособљености, поседовања тражених знања и 
вештина, односно компетенција, уколико је потребно да 
се таква провера одржи.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДЕ ДРАИНАЦ“

11211 Београд - Борча, Ковиловска 1
тел. 011/3322-950

Наставник биологије
на одређено време, ради замене 
запослене именоване на дужност 

директора, најкасније до 17.01.2022.

Наставник математике
на одређено време, ради замене 
запослене именоване на дужност 

помоћника директора, до краја школске 
2020/2021. године 

УСЛОВИ: Кандидати за наставнике треба да испуњавају 
услове у складу са чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020): да имају одгова-
рајуће образовање и то: одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18, 11/2019, 2/2020 и 
8/2020): на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; лице мора да има и завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 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 закљу-
чења уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 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 језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику, кан-
дидат доставља доказ одговарајуће високошколске устано-
ве надлежне за издавање таквих докумената о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, биографију (CV), доказ о одговарајућем образо-
вању: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије - оверене копије диплома и 
првог и другог степена, не старије од 6 месеци); на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године (оверену копију дипломе, да није старија од 6 
месеци); доказ, односно уверење о неосуђиваности из казне-
не евиденције МУП-а РС (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија, не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци). Доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику. Доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно пре закључења 
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата 
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Психолошку процену способности врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. 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 школи. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Пријаве са документацијом се подносе лично или поштом на 
адресу:Основна школа „Раде Драинац“, 11211 Борча, Кови-
ловска 1, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон: 
011/3322-950.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ

 У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Оглас објављен 30.10.2020. године у публикацији 
„Послови“ поништава се за радно место: наставник 
у звање доцента за ужу уметничку област Конзер-
вација и рестаурација, на период од пет година.

ВИСОКА ШКОЛА
АКАДЕМИЈА СРПСКЕ

ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ЗА
УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ

Београд, Краља Петра 2

Доцент за ужу научну област Педагогија
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати подносе у оригиналу или овереној 
копији: пријаву на конкурс - попуњен образац 1 (образац 
1 преузети са сајта http://www.akademijaspc.edu.rs/sr) у три 
примерка, диплому за све нивое завршених студија, крште-
ницу, благослов надлежног епископа (може накнадно да 
се достави), МКР (извод из матичне књиге рођених), уве-
рење о држављанству, уверење да нису осуђивани и да се 
против њих не води кривични поступак (може накнадно), 
попуњен образац 2 који се односи на биографију (образац 
2 преузети са сајта http://www.akademijaspc.edu.rs/sr), у 
три примерка, са пратећом документацијом која потврђује 
ауторство остварења наведених у биографији, репрезен-
тативне референце за избор у звање доцента у научним 
областима - видети у Минимални услови за избор у звања 
наставника на универзитету (прописани од стране Нацио-
налног савета за високо образовање Републике Србије; 
http://nsvo.gov.rs/). Рок за пријављивање на конкурс је 5 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ (до 
16.11.2020. године). Право учешћа на конкурсу имају лица 
која испуњавају услове прописане Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), услове прописане 
актом Националног савета за високо образовање (Мини-
мални услови за избор у звања наставника на Универзите-
ту које је донео Национални савет за високо образовање) 
и општим актима Високе школе - Академије Српске Пра-
вославне Цркве за уметности и консервацију. Кандидат 
пријављен на конкурс за наставно звање који нема иску-
ство у педагошком раду са студентима у обавези је да одр-
жи приступно предавање из уже области за коју је конкурс 
расписан. Документација и радови подносе се Секретарија-
ту Високе школе - Академије Српске Православне Цркве 
за уметности и консервацију у Београду, Краља Петра 2, 
у термину од 10 до 12 часова. Конкурс је објављен и на 
сајту Академије. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Београд, Булевар краља Александра 73

Сарадник у звањe асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Урбанизам
на Департману за урбанизам, на 
одређено време од три године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о 
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17-одлука УС, 113/18 и 95/18 - аутентично тумачење) и 
чланом 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 - др. закон), 
Статутом Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), 
Статутом Универзитета у Београду - Архитектонског факул-
тета (“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18) и Правилником о услови-
ма, начину и поступку за избор и заснивање радног односа 
сарадника Факултета („Сл. билтен АФ”, бр. 120/18).

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 
библиографија (списак радова), оверене копије диплома 
и оверена копија уверења о држављанству, подносе се на 
адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, 
Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком 
„За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Београд, Булевар краља Александра 73

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Архитектонско 

пројектовање
на Департману за архитектуру, на 

одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом 
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тума-
чење), чланом 74 Законa о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19 и 
6/20-др. закон), Статутом Универзитета у Београду („Глас-
ник УБ“, бр. 201/18, 207/19, 2013/20, 2014/20 и 217/20), 
Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ“, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ“, 
бр. 200/17 и 210/19), Статутом Универзитета у Београду - 
Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 119/18), 
Правилником о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника на Факултету („Сл. билтен 
АФ“, бр. 120/19) и Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
- Архитектонском факултету („Сл. билтен АФ“, бр. 115/17).

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 
библиографија (списак радова), оверене копије диплома, 
оверена копија уверења о држављанству, подносе се на 
адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, 
Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком 
„За конкурс“. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ДАНИЧИЋ“

11000 Београд, Мештровићева 19а
тел. 011/3970-140

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

Наставник предметне наставе - 
математика

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 
95/18), потребно је да испуњава и посебне услове пропи-
сане одредбама чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“; бр. 
88/17 и 27/18, 10/19, 6/20) као и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник РС“, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20), 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
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 дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик. Докази о испуњености услова из тачака 
1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из 
тачке 2 пре закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним форму-
ларом достављају установи. Потребна документација коју 
треба доставити: пријавни формулар, радна биографија, 
оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству - оригинал или ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, издат 
на прописаном обрасцу са холограмом; уверење МУП-а о 
неосуђиваности, као доказ да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело из тачке 3, оригинал 
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или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; лица која 
нису стекла образовање на српском језику - доказ о поло-
женом испиту из српског језика, са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима - лекарско 
уверење, прилаже изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе и која утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни 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 доно-
си решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима и доказима 
о испуњавању услова доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, лично у секретаријат школе или 
поштом на адресу: ОШ „Ђура Даничић“, Београд, Мештро-
вићева 19а, 11000 Београд. Ближа обавештења се могу 
добити у секретаријату школе на телефон: 011/3970-140.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Доцент за ужу научну област Студије 
менаџмента људских и социјалних 

ресурса - наставни предмет Планирање и 
пројектовање у менаџменту

УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и заштите, 
односно доктор наука - науке безбедности, VIII степен 
стручне спреме. Остали услови утврђени су одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању („Службени глас-
ник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и Стату-
том Факултета безбедности. Уз пријаву кандидати подносе: 
биографију, оверену фотокопију дипломе, списак научних 
радова, као и радове. Пријаве кандидата са прилозима под-
носе се Универзитету у Београду - Факултету безбедности, 
Господара Вучића 50, лично или путем поште, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ 

У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Краља Милана 50

тел. 011/3620-760
e-mail: kadrovska@fmu.bg.ac.rs

Редовни професор за ужу научну област 
Етномузикологија

Ванредни професор за ужу научну 
област Етномузикологија

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Музикологија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Етномузикологија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Теорија 
уметности и медија (музика и медији и 

менаџмент за музичку продукцију) 
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Музичка 
теорија

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област 
Музикологија

на одређено време од 5 година

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Музикологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске академске студије (III сте-
пен); научни степен доктора наука.

Ванредни професор за ужу уметничку 
област Клавир

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку 
област Клавир - упоредни предмети

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку 
област Соло певање

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку 
област Гитара (за познавање гитаре 

са методиком наставе, интерпретација 
и нотација ране музике и методика 

наставе гитаре) 
на одређено време од 5 година

Виши уметнички сарадник
на Катедри за гудачке инструменте, на 

одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II степен).

Асистент за ужу уметничку област 
Композиција

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу уметничку област 
Композиција - композиционо-техничке 

дисциплине
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Музичка 
педагогија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II степен); 
кандидат мора бити студент докторских академских сту-
дија.

Асистент за ужу уметничку област 
Снимање музике и тонска режија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II степен); 
кандидат мора бити студент докторских академских студија 
на студијском програму за композицију.

Наставник за ужу стручну област 
Енглески језик

УСЛОВИ: завршене основне академске студије (I степен); 
завршене мастер академске студије (II степен).

ОСТАЛО: Молбе са навођењем конкурса на који се кан-
дидат пријављује, попуњен Образац 2, потврда да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела из члана 134 
став 5 Статута Факултета и прилози којима се доказује 
испуњавање услова конкурса наведених у Обрасцу, 
као и наведеном мејл-адресом, подносе се Факулте-
ту музичке уметности у Београду у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Образац 2 може се преу-
зети са сајта Факултета http://fmu.bg.ac.rs/obavestenja_i_
konkursi.php. Попуњен Образац 2 на ћирилици, у складу 
са условима из Правилника о минималним условима за 
избор у звања наставника на Факултету бр. 01-1757/16 
од 8. јула 2016. године и Правилником о минималним 
условима за избор у звања уметничких сарадника на 
Факултету музичке уметности бр. 01-960/19 од 12. апри-
ла 2019. године, доставља се у електронској форми на 
мејл: kadrovska@fmu.bg.ac.rs. Све додатне информа-
ције могу се добити у Општој служби Факултета на тел. 
3620-760. Неблаговремене пријаве, пријаве без потпи-
са, као и пријаве без потребне документације неће се 
узимати у разматрање. Услови за радна места одређени 
су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20), Минималним услови-
ма за избор у звања наставника на универзитету („Сл. 
гласник РС“, бр. 101/15, 102/16, 119/17), Правилником 
о јединственим минималним условима за избор у звања 
наставника Универзитета уметности у Београду бр. 7/210 
од 5. маја 2016. године, Статутом Факултета, Правилни-
ком о минималним условима за избор у звања наставни-
ка на Факултету музичке уметности бр. 01-1757/16 од 8. 
јула 2016. године, Правилником о минималним условима 

за избор у звања уметничких сарадника на Факултету 
музичке уметности бр. 01-960/19 од 12. априла 2019. 
године и Правилником о организацији и систематизацији 
послова на Факултету 01-779/18 и 01-1470/18.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“

11070 Нови Београд, Добановачка 2а
тел. 011/2154-975, 2155-476

Педагошки асистент
на одређено време од једне године, 

односно до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и под усло-
вима прописаним Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а заједно са 
пријавним формуларом достављају школи на наведену 
адресу оверену копију дипломе о одговарајућем образо-
вању, оверену копију сертификата о завршеном програму 
обуке за педагошког асистента, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о неос-
уђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Комисија утврђује испуње-
ност услова конкурса 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 ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандида-
тима са листе и доноси решење о избору кандидата у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ДУКИЋ”
11060 Палилула, Дантеова 52

тел. 011/2086-047

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: За ово радно место може бити изабрано лице 
које испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018 - други 
закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник Републике Србије - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), тј. поседује одгова-
рајуће високо образовање у смислу чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, за наставника, 
васпитача и стручног сарадника (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије или основне студије у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године, из одговарајуће научне, односно стру-
чне области) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник Рапублике Србије - Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019); да поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 

Наука и образовање
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међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар за 
пријем у радни однос доступан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и уз одштампан формулар достављају: уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, доказ о неосуђиваности 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), 
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на тим језицима), кратку 
биографију. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима 
кандидат је дужан да прибави пре закључења уговора о 
раду. Сва остала документа саставни су део пријаве на 
конкурс. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће 
се разматрати. Пре доношења одлуке о избору, канди-
дати који уђу у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање. Пријаве 
доставити лично или путем поште, на адресу: Основна 
школа „Стеван Дукић“, Дантеова 52, 11060 Београд, са 
назнаком: „За конкурс“. Све информације о конкурсу 
могу се добити од секретара школе, на број телефона: 
011/2086-047 и мејл школе: sekretar@osstevandukic.com, 
сваким радним даном од 9 до 13 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

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

e-mail: osvukk@mts.rs

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
важећим Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз 
попуњен и одштампан пријавни формулар, кандидати 
треба да доставе: 1. оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, 2. кратку биографију, 3. уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци, 4. извод 
из матичне књиге рођених на обрасцу са холограмом, 5. 
извод из казнене евиденције МУП-а РС који није старији 
од 6 месеци, као доказ да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
6. доказ о знању српског језика - достављају само кан-
дидати који одговорајуће образовање нису стекли на 
српском језику. Сва наведена документа кандидат мора 
поднети у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса, рачунајући и дан 
објављивања конкурса. Пријаве поднете по истеку овог 
рока су неблаговремене и као такве неће бити узима-
не у разматрање. Пријаве које не садрже сву потребну 
документацију наведену у овом конкурсу, у оригина-
лу или овереној фотокопији, непотпуне су и као такве 
неће бити узимане у разматрање. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова за пријем у радни однос 
достављају се на адресу: ОШ „Вук Караџић“, Школска 4, 
11253 Сремчица.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“

11080 Земун, Призренска 37

Наставник предметне наставе у 
посебним условима - енглески језик

са 84,44% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидати морају да испуњавају услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 6/2020), и то: 1. да имају одговарајуће образо-
вање из чл. 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 
- др. закони, 10/19, 6/20): 1) високо образовање на сту-
дијама 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) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице 
из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; да има степен 
и врсту образовања у складу са Правилником 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“, бр. 
17/2018, 6/2020); обавезно образовање лица из члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20) 
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. Настав-
ник који је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20). 
Кандидат који нема образовање из члана 142 ст. 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20), обавезан 
је да га стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов полагања испита за 
лиценцу. 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 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, 
а доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да прило-
же следећу документацију: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део 
Ново на сајту), биографију (CV), доказ о одговарајућем 
образовању (оверен препис (копију) дипломе или уверења 
о завршеном образовању), уверење о неосуђиваности - 
извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова надлежне полицијске упра-
ве (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија), 
уверење о држављанству (оверена копија или оригинал, да 
није старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(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. Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног 
документа која се оверава код јавног бележника. Изузет-
но, у градовима и општинама у којима нису именовани 
јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним канце-
ларијама основних судова, односно општинским управама 

као повереним пословима. Лице које достави неоверене 
копије сматраће се да је доставило непотпуну документа-
цију. Благовременом пријавом сматраће се она пријава која 
је предата у року утврђеним конкурсом. Потпуном пријавом 
сматраће се она пријава која у прилогу садржи докумен-
та којим кандидат доказује да испуњава услове означене 
у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Кандидати који су изабрани у ужи избор, чије 
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази који испуњавају услове упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака, о чему ће 
кандидати бити обавештени на контакт телефоне које су 
навели у пријавама. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном 
поступку, у складу са Законом о заштити података о лично-
сти („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Доказ о здравственој спо-
собности доставља кандидат који буде изабран, непосред-
но пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Документа 
се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Пријаве 
на конкурс слати на адресу: ОШ „Радивој Поповић”, 11080 
Земун, Призренска 37, са назнаком: „За конкурс за радно 
место дефектолог наставник предметне наставе - енглески 
језик“.

Медицинска сестра
у посебним условима

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС“, број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидати морају да испуњавају услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020), Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној 
школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 17/2018) и Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Радивој Поповић”, и то да: 1) имају одговарајуће образо-
вање - средње образовање здравствене струке у трајању 
од 4 године; 2) психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије, 5) да знају 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни 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. Уз пријаву на 
конкурс 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), биогра-
фију (CV), доказ о одговарајућем образовању (оверен пре-
пис/копију дипломе о завршеном образовању), уверење о 
неосуђиваности - извод из казнене евиденције, прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена копија), уверење о држављанству (оверена копија 
или оригинал, не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци). Доказ о знању српског језика достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику. Оверена фотокопија јесте фотокопија 
оригиналног документа која се оверава код јавног бележ-
ника. Изузетно, у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама као повереним пословима. Лице које достави 
неоверене копије сматраће се да је доставило непотпуну 
документацију. Благовременом пријавом сматраће се она 
пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. Пот-
пуном пријавом сматраће се она пријава која у прилогу 
садржи документа којим кандидат доказује да испуњава 
услове означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази који испуњавају услове 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
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запошљавања применом стандардизованих поступака, о 
чему ће кандидати бити обавештени на контакт телефо-
не које су навели у пријавама. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у 
конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Доказ о здрав-
ственој способности доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључивања уговора о раду. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. 
Документа се по окончању конкурса не враћају кандидати-
ма. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Радивој Попо-
вић”, 11080 Земун, Призренска 37, са назнаком „За конкурс 
за радно место - медицинска сестра у посебним условима“.

БОР

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА КЛАДОВО

19320 Кладово, Младости 1
тел./факс: 019/803-335, 019/803-443
e-mail: srednjaskolakladovo@gmail.com

Оглас објављен 14.10.2020. године, у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: настав-
ник хемије, на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета).

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ“

19210 Бор, Моше Пијаде 1
тел. 030/459-068

Наставник клавира
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
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: 1) 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, 1/2020 и 9/2020); 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 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 и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Клавирштимер
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу стручну спре-
му - средње образовање и положен испит за клавирштиме-
ра, као 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 
(налази се на званичној интернет страници Министарства 
просвете), а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. Дока-
зи о испуњености услова из тачака 1, 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 краће биографије, треба да приложе (у 
оригиналу или оверене копије): диплому о стеченом обра-
зовању, уверење о држављанству и извод из матичне књи-
ге рођених. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по 
службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
комисија неће разматрати. Пријаве на конкурс достављају 
се у затвореној коверти, лично или путем поште, на адресу: 
ОМШ „Миодраг Васиљевић“ 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 кон-
курсу могу се добити код секретара школе на број телефо-
на: 030/459-068.

ЧАЧАК

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

Наставник у звању ванредни професор 
за ужу научну област Воћарство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агрономских 
наука, доктор пољопривредних наука, доктор биотехнич-
ких наука, доктор наука - биотехничке науке. Услови за 
избор у звање наставника утврђени су чланом 74 ст. 8 Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 
27/2018, 73/2018), Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Агрономског факул-
тета у Чачку. Кандидат мора да испуњава општи предус-
лов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 
Закона о високом образовању и дужан је да уз пријаву на 
конкурс достави и одговарајући доказ надлежног орга-
на (МУП-а) о неосуђиваности. Пријаве кандидата који не 
доставе наведени доказ или не испуњавају овај услов, неће 
се узети у разматрање. Пријава на конкурс садржи име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу стано-
вања и број телефона, податке о образовању, податке о 
радном искуству и друго. Уз пријаву обавезно доставити 
прилоге: биографију, списак радова, оверену фото-копију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
доказ надлежног органа МУП-а о неосуђиваности и друго. 
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивања релевантних докумената које кандидат дос-
тавља у току поступка избора у звање (www.kg.ac.rs - про-
писи-универзитетски прописи-документи и акта у области 
образовања и наставе), утврђена је обавеза кандидата, 
учесника конкурса, да релевантна документа, која прилаже 
ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних 
и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у 
електронском облику (на компакт диску CD-у), на начин 
утврђен овим упутством. Адреса на коју се подносе пријаве 
на конкурс: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана 34, 
32000 Чачак. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ЈАГОДИНА

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНО

ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА
35260 Рековац, Слађана Лукића бб

тел. 035/8411-134
Оглас објављен у публикацији „Послови” 04.11.2020. 
године, поништава се за радно место: стручни сарад-
ник - психолог, са 55% радног времена. Остали део 
конкурса остаје непромењен.

КИКИНДА

ГИМНАЗИЈА „ДУШАН ВАСИЉЕВ“
23300 Кикинда, Доктора Зорана Ђинђића 7

тел. 0230/422-557

1) Наставник предметне наставе - 
наставник математике

3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; (1) професор мате-
матике; (2) дипломирани математичар; (3) дипломира-
ни математичар за теоријску математику и примене; (4) 
дипломирани математичар за рачунарство и информатику; 
(5) дипломирани математичар - информатичар; (6) дипло-
мирани математичар - професор математике; (7) дипломи-
рани математичар за математику економије; (8) професор 
математике и рачунарства; (9) дипломирани математичар 
- астроном; (10) дипломирани математичар - теоријска мате-
матика; (11) дипломирани математичар - примењена 
математика; (12) дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом основи геометрије) ; (13) дипломира-
ни информатичар; (14) дипломирани професор математи-
ке - мастер; (15) дипломирани математичар - мастер; (16) 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом основи геометрије); (17) професор математике - 
теоријско усмерење; (18) професор математике - теоријски 
смер; (19) мастер математичар; (20) мастер професор мате-

матике; (21) дипломирани професор математике и рачунар-
ства - мастер из области математичких наука; (22) мастер 
математичар - професор математике. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима Мате-
матика или Примењена математика (са положеним испитом 
из предмета Геометрија или Основи геометрије).

2) Наставник предметне наставе - 
наставник физике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; (1) професор физи-
ке; (2) дипломирани физичар; (3) дипломирани астрофизи-
чар; (4) дипломирани физичар за општу физику; (5) дипло-
мирани физичар за примењену физику; (6) дипломирани 
физичар - информатичар; (7) професор физике за средњу 
школу; (8) дипломирани физичар - истраживач; (9) дипло-
мирани физичар за теорију и експерименталну физику; (10) 
дипломирани физичар за примењену физику и информати-
ку; (11) дипломирани физичар - професор физике - мастер; 
(12) дипломирани физичар - теоријска и експериментална 
физика - мастер; (13) дипломирани физичар - примењена 
и компјутерска физика - мастер; (14) дипломирани физи-
чар - примењена физика и информатика - мастер; (15) 
дипломирани професор физике - мастер; (16) дипломира-
ни физичар - мастер; (17) дипломирани физичар - мастер 
физике - метеорологије; (18) дипломирани физичар - мас-
тер физике - астрономије; (19) дипломирани физичар - мас-
тер медицинске физике; (20) мастер физичар; (21) мастер 
професор физике. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима из области физике. 

3) Наставник предметне наставе - 
наставник ликовне културе

60% норме, 24 сата недељно
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: (1) професор 
ликовних уметности; (2) дипломирани сликар - професор 
ликовне културе; (3) академски сликар - ликовни педагог; 
(4) дипломирани вајар - професор ликовне културе; (5) 
академски вајар - ликовни педагог; (6) дипломирани гра-
фички дизајнер - професор ликовне културе; (7) академ-
ски графичар - ликовни педагог; (8) дипломирани графи-
чар - професор ликовне културе; (9) дипломирани уметник 
фотографије - професор ликовне културе; (10) дипломира-
ни уметник нових ликовних медија - професор ликовне кул-
туре; (11) дипломирани графичар визуелних комуникација 
- професор ликовне културе; (12) професор или дипло-
мирани историчар уметности; (13) дипломирани сликар; 
(14) дипломирани вајар; (15) дипломирани графичар; (16) 
дипломирани графички дизајнер; (17) дипломирани архи-
текта унутрашње архитектуре; (18) дипломирани сликар 
зидног сликарства; (19) лице са завршеним факултетом 
ликовних уметности; (20) лице са завршеним факулте-
том примењених уметности; (21) мастер ликовни уметник 
(завршене основне академске студије из области ликовне 
уметности, односно, примењене уметности и дизајна); (22) 
мастер примењени уметник (завршене основне академ-
ске студије из области ликовне уметности, односно, при-
мењене уметности и дизајна); (23) мастер конзерватор 
и рестауратор (завршене основне академске студије из 
области ликовне уметности, односно, примењене умет-
ности и дизајна); (24) мастер дизајнер (завршене основне 
академске студије из области ликовне уметности, односно 
примењене уметности и дизајна); (25) мастер историчар 
уметности (завршене основне академске студије из области 
историје уметности); (26) мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет).

4) Наставник предметне наставе - 
наставник музичке културе

60% норме, 24 сата недељно
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: (1) академски музи-
чар; (2) дипломирани музичар (сви смерови); (3) дипло-
мирани музиколог; (4) дипломирани музички педагог; (5) 
дипломирани музичар за медијску област; (6) професор 
солфеђа и музичке културе; (7) професор музичке култу-
ре; (8) професор музичког васпитања; (9) дипломирани 
етномузиколог; (10) дипломирани музичар - педагог; (11) 
мастер теоретичар уметности (професионални статуси: 
музички педагог, етномузиколог, музиколог, музички тео-
ретичар); (12) мастер музички уметник (сви професионал-
ни статуси); (13) мастер композитор; (14) дипломирани тру-
бач; (15) мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет). 

Услови за радна места 1, 2, 3 и 4: Кандидати који се 
пријављују на конкурс за радна места наставника морају 
да имају одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 

Наука и образовање
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струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то:  (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Канди-
дати који се пријављују на конкурс морају да знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

5) Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа. 

ОСТАЛО: На сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја постављен је формулар који се попуњава 
приликом пријављивања на конкурс за пријем у радни однос 
у установи. Формулар је доступан у делу Ново на сајту, на 
адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc. Уз наведени формулар 
(пријаву) кандидат треба да поднесе следећа документа: 
оверену фото-копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
односно оверену фото-копију сведочанства о завршеном 
основном образовању; доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима - под-
носи се пре закључења уговора о раду; 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 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; уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверена фото-копија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-ко-
пија); доказ да кандидати знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад је диплома која садржи податак о 
језику студија или друга исправа коју је издала високошкол-
ска установа. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Оверене фотокопије не могу бити 
старије од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узети у разматрање. Пријаве са потребном документа-
цијом слати са назнаком „За конкурс“, на горенаведену адре-
су. Контакт телефон: 0230/422-557.

ОШ „ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА“
23300 Кикинда, Београдска 8

тел. 0230/423-520

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат за радно место спремачице треба да 
испуњава услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: 1) да има одговарајуће 
образовање, 1. степен стручне спреме (завршена основна 
школа); 2) да има одговарајућу психичку, физичку и здрав-
ствену способност; 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 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 образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 
1), 3), 4) и 5) достављају се уз пријаву на конкурс, а доказ 
о испуњености услова из тачке 2) ове одлуке прибавља се 
пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: 1. доказ 
да поседује одговарајуће образовање (оверену фото-ко-
пију дипломе, односно сведочанство о завршеној основној 
школи, 2. да је држављанин Републике Србије (уверење о 
држављанству РС, оригинал или оверена фото-копија, не 
старије од шест месеци); 3. доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-

ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (уверење из МУП-а, не старије од шест 
месеци); 4. доказ да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (диплома издата и сте-
чена на српском језику или уверење одговарајуће висо-
кошколске установе да је лице положило испит из српског 
језика са методиком, оригинал или оверена фото-копија). 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Након истека рока за 
достављање пријава није могуће достављање доказа о 
испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Школа није у обавези 
да враћа конкурсну документацију. У складу са чланом 
154 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, кандидати попуњавају пријавни формулар који се 
може узети на званичној интернет страници Министарства 
просвете. Потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом и радном биографијом канди-
дати достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор. Пријава на конкурс обавезно 
садржи податке о радном месту на које кандидат конкури-
ше и податке о кандидату (име и презиме, адреса преби-
валишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, 
адреса електронске поште ако је кандидат поседује). Прија-
ве са доказима доставити у року 8 дана од дана оглаша-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„РАДОСТ“

23320 Чока, Маршала Тита бб
тел. 0230/472-189

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: 1. услове пред-
виђене чланом 139 и чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 2. да има одговарајуће образо-
вање: 2.1. високо образовање из члана 140 став 1 и став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања за 
васпитача или стручног сарадника, стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу 
за рад, обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање осам година рада у установи након стеченог одгова-
рајућег образовања или 2.2. да има високо образовање из 
члана 140 став 3 наведеног закона за васпитача, стечено на 
студијама првог степена (основне академске студије, однос-
но основне струковне студије) или студијама у трајању од 
три године или више образовање; дозволу за рад, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у предшколској установи на пословима вас-
питања и образовања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 3. да је психички, физички и здравствено спосо-
бан за рад са децом; 4. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат је дужан да уз својеручно потисану пријаву на 
конкурс достави: оверену фото-копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверену фото-копију докумен-
та о положеном стручном испиту - испиту за лиценцу; доказ 
о радном стажу у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања (уве-
рење установе или оверена фото-копија радне књижице); 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-ко-

пија, не старије од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фото-копија, не старија од 
шест месеци); радну биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби и предлогом програма рада директора уста-
нове (факултативно); доказ о познавању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику) - диплома о позна-
вању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
издата на српском језику; доказ о обуци и положеном испи-
ту за директора установе (пријава која не садржи доказ о 
положеној обуци и испиту за директора неће се сматрати 
непотпуном, те ће изабрани директор бити у обавези да 
положи испит за директора у законском року). Уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претходно обавља-
ло дужност директора предшколске установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора предш-
колске установе и оцену спољашњег вредновања (ове-
рену фото-копију). Кандидат који се пријављује на радно 
место директора попуњава пријавни формулар (образац 
на званичној интернет страници Министарства просвете), 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља установи.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се 
достављају у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за 
директора“, поштом на горенаведену адресу или лично, 
сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова, у канцеларији 
секретара установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближа обавештења се могу 
добити сваког радног дана у периоду од 7.00 до 14.00 часо-
ва, на број телефона: 0230/472-189.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА АКСИЋ“

38232 Липљан, Новице Дејановића 10
тел. 049/483-058

Огас објављен у публикацији „Послови“ 28.10.2020. 
године, поништава се за радно место стручни 
сарадник - педагог, за 50% радног времена. У оста-
лом делу оглас остаје исти.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за научну област Рачунарске 
науке, ужа научна област Методологије 

рачунарства
у Институту за математику и 

информатику Факултета, на одређено 
време на три године, са 60% радног 

времена
УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а и уписане докторске студије из 
уже научне области за коју се бира или ниво 7.2 НОКС-а, 
магистар рачунарских наука уз услов да је прихваћена тема 
докторске дисертације, односно ниво 8 НОКС-а, доктор 
рачунарских наука који је изабран у звање асистента по 
Закону о високом образовању и у наведеном звању провео 
највише један изборни период. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и 
Правилником о систематизацији послова и радних задата-
ка Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фото-копију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да су прихваће-
ни за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кан-
дидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе 
и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чиње-
нице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање
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Сарадник у настави за научну област 
Рачунарске науке, ужа научна област 

Методологије рачунарства
у Институту за математику и 

информатику Факултета, на одређено 
време на годину дана

2 извршиоца
УСЛОВИ: ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани информатичар са 
укупном просечном оценом најмање осам (8) на студијама 
првог степена и уписане мастер академске или специја-
листичке студије. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, 88/17, 27/18 - други 
закон, 73/18, 67/19 и 6/20 - други закон), Статутом Факул-
тета и Правилником о систематизацији послова и радних 
задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фото-копију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да су прихваће-
ни за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кан-
дидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе 
и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чиње-
нице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Сарадник у звање сарадника у настави, 
поље уметности, област Музичка 

уметност, ужа уметничка област Камерна 
музика

на одређено време до повратка 
запосленог са одсуства, а најдуже 

годину дана
УСЛОВИ: студент мастер академских студија или специја-
листичких академских студија који је студије првог степе-
на завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који 
познаје један од светских језика; непостојање сметње из чл. 
72 став 4 Закона о високом образовању и остали обавезни, 
изборни, општи и посебни услови предвиђени чл. 82 и чл. 83 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/18 - 3 др. закон, 73/18, 67/2019 и 6/2020 - др. закони), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 
II-01/265/2 од 03.04.2018. године - www.kg.ac.rs), Одлуком 
о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу I 
(бр. II - 01-400/6 од 07.05.2019. године), Одлуком о измена-
ма и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. II - 
01-400/5 од 07.05.2019. године), Одлуком о изменама и допу-
нама Статута Универзитета у Крагујевцу III (бр. II - 01-564/3 
од 28.06.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута 
Универзитета у Крагујевцу IV (бр. II-01-359/3 од 5. 6. 2020), 
Правилником о научним, уметничким и стручним областима 
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-342/23 од 28.05.2020), 
чл. 140 Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагује-
вцу (бр. 01-3691 од 25.10.2019. године - пречишћен текст), 
Правилником о избору сарадника на Одсеку за музичку умет-
ност (бр. 01-1055 од 03.06.2020. године) - www.filum.kg.ac.
rs, Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) 
и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. 
Документа која је потребно доставити на наведене конкур-
се: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; 
оверена копија дипломе основних студија; потврда да је сту-
дент мастер или специјалистичких студија (оверена копија); 
извод из књиге рођених (оверена копија); фото-копија лич-
не карте и очитана лична карта; потврда надлежног органа 
(полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична 
дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању (оригинал или оверена копија); документ којим се 
потврђује познавање једног од светских језика (потврда, 
уверење да је у току студија положио испите страног језика 
или сертификат о положеном курсу једног од светских јези-
ка). Кандидат прилаже документацију прописану конкурсом 
са доказима о испуњености услова уз попуњени Образац 
који је саставни део Правилника за избор сарадника на Одсе-
ку за музичку уметност (бр. 01-1055 од 03.06.2020. године). 
Кандидат је у обавези да сву документацију достави у штам-
паној форми, а попуњен образац у штампаној и електонској 

форми (на компакт диску - CD-у) у три примерка. Приликом 
доказивања биографских података, кандидат је дужан да се 
придржава Закона о заштити података о личности, однос-
но да све личне податке, технички, одговарајуће прикрије. 
Фотокопије докумената морају бити оверене у једном при-
мерку. Пријава кандидата уз коју није приложена комплетна 
документација сматраће се некомплетном и неће се разма-
трати од стране комисије. Сва документација и радови дос-
тављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у 
згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: 
Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВКО ТОМИЋ”

34314 Доња Шаторња
тел. 034/683-7125

Наставник музичке културе
са 30% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 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 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; 
држављанство Републике Србије; кандидат треба да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријавни формулар који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја доста-
вити: оверену фото-копију дипломе о завршеном факулте-
ту; 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, 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 
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; уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверена копија. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (лекарско уверење) под-
носи само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о 
раду. Знање српског језика и језика на коме се изводи вас-
питно-образовни рад доказује се положеним испитом из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе, 
осим за кандидате који су стекли образовање на језику на 
коме се остварује васпитно-образовни рад (српски језик). 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фиксног 
или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. 
Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са документима којима 
се доказује испуњеност услова конкурса доставити на горе-
наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

34000 Крагујевац, Кајмакчаланска 59
тел. 034/302-136

Наставник математике
са 77,78% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник информатике и рачунарства
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020) и то: 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 и 10/2019), као и 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, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17 
и 3/17); да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 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 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи, и то: доказ о 
одговарајућем образовању (оверен препис или оверена 
фото-копија дипломе траженог степена и врсте образо-
вања, односно уверења, ако диплома није издата); 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 високошкол-
ске установе (оригинал или оверена фото-копија); извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фото-копија); уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фото-копија); уверење 
или потврда о неосуђиваности за горенаведена кривич-
на дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 
месеци оригинал или оверена фото-копија); уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријава на конкурс треба да садржи 
и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребива-
лишта или боравишта, контакт телефон), радно место на 
које кандидат конкурише. 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. Пријаву на 
конкурс са потребном документацијом са назнаком „За кон-
курс за радно место _________________“ доставити на горе 
наведену адресу.Телефон за контакт: 034/302-136, Јелена 
Митровић, секретар школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СОФИЈА РИСТИЋ“

34310 Топола, Авенија краља Петра I 10/а
тел. 034/6811-489

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање из чла-
на 122 став 2, 3 и 4, члана 139 и члана 140 став 1, 2 и 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр, 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), 
у даљем тексту: Закон, за васпитача или стручног сарадника, 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора установе и најмање 
осам година рада у предшколској установи на пословима вас-
питања и образовања након стеченог одговарајућег образо-
вања или лице које има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 овог закона за васпитача, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет година рада 
у предшколској установи на пословима васпитања и образо-
вања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат 
изабран за директора који нема положен испит за директора 
предшколске установе дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност, у складу са условима 
прописаним законом. Кандидат треба и: 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 кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 

Наука и образовање
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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. Уз пријаву кандидат 
подноси следећа докумената: биографске податке, однос-
но радну биографију са кратким предлогом програма рада 
директора предшколске установе; оверену фото-копију 
дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оверену 
фото-копију лиценце (дозволе за рад) за наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, односно уверења о положеном 
стручном испиту; потврду о 8 година рада у области обра-
зовања уколико кандидат има образовање из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона, односно потврду о 10 година рада у области 
образовања уколико кандидат има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3 овог закона; фото-копију резултата 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (уколико се на конкурс пријавило лице које је 
претходно обављало дужност директора установе); доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (може и из досијеа, а кандидат који 
буде изабран ће накнадно пре закључења посебног уговора 
о правима и обавезама дидректора доставити ново лекарско 
уверење, оригинал); уверење вишег или основног 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 кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020 - даље: 
Закон), не старије од 6 месеци; уверење надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова РС о подацима из каз-
нене евиденцији за кривична дела за која 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, у ори-
гиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); 
уверење привредног суда да кандидат није правноснажно 
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; доказ да кандидат зна срп-
ски језик уколико није образовање стекао на српском језику. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и одштампан формулар доставља заједно са прија-
вом на конкурс за избор директора.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом и доказима 
достављају се у року од 15 дана од објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“, на адресу: Предшколска установа 
„Софија Ристић“ Топола, Авенија краља Петра I бр. 10/а, 
34310 Топола, у затвореној коверти, са назнаком „Кон-
курс за избор директора“, лично или поштом. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, као 
ни копије докумената које нису оверене од стране јавног 
бележника. Ближа обавештења се могу добити сваког рад-
ног дана од 09.00 до 13.00 часова, на тел. 034/6811-489.

ОШ „МОМА СТАНОЈЛОВИЋ“
34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 40

тел. 034/332-909

Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 
- др. Закони, 10/19 и 6/20) и то: да имају одговарајуће висо-
ко образовање, у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/18 - др. Закони, 10/19 и и 6/20), као и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020); 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 

складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају шко-
ли, и то: доказ о одговарајућем образовању (оверена фото-
копија дипломе траженог степена и врсте образовања, 
односно уверења - ако диплома није издата); 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 високошкол-
ске установе (оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење или 
потврда о неосуђиваности за горенаведена кривична дела 
и да није утврђено дискриминаторно понашање које издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци); уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријава на конкурс треба да 
садржи и податке о кандидату (име и презиме, адреса пре-
бивалишта или боравишта, контакт телефон), радно место 
на које кандидат конкурише. 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. Пријаву на 
конкурс са потребном документацијом и назнаком „За кон-
курс за радно место__________“, доставити на адресу: ОШ 
„Мома Станојловић“, Кнеза Михаила 40, 34000 Крагујевац.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН ЈЕЛЕНИЋ”

34324 Горња Трнава
тел. 034/832-001

Наставник српског језика
са 99,44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: прописани чл. 139 и 140 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да кандидат има 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 
2/16, 11/16, 2/17, 3/17). Поред наведених услова, кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: да је држављанин 
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 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и 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 и да испуњава друге усло-
ве предвиђене Законом о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи. Кан-
дидати су дужни да попуне пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију (оверену копију дипломе о стеченом образо-
вању, уверење о држављанству и уверење да нису осуђи-
вани), заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају на горе наведену адресу школе. Рок за подно-
шење пријава по конкурсу је 8 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДУГА“

34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 178
тел. 034/701-870

Васпитач
висока стручна спрема

3 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17), испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/20) и то: да има одговарајуће образовање: образовање 
за васпитача стечено на студијама другог степена (мастер 

академске студије, мастер струковне студије или специја-
листичке академске студије) и специјалистичке струковне 
студије по прописима који су уређивали високо образовање 
у периоду од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. 
године; или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 кривично 
дело примање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених 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 коме 
се остварује васпитно-образовни рад.

Васпитач
виша стручна спрема

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, 113/17), 
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и вас-питања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/20) 
и то: да има одговарајуће образовање: одговарајуће обра-
зовање за васпитача на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од 3 годи-
не или одговарајуће више образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 излос-
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 
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 коме 
се остварује васпитно-образовни рад.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове 

(шеф рачуноводства) 
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17), испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/20) и то: да има одговарајуће образовање: одгова-
рајуће високо образовање из области економских наука 
на студијама другог степена (мастер академске, мастер 
струковне студије или специјалистичке академске студије) 
и специјалистичке струковне студије, по пропису који је 
уређивао високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године до 7. октобра 2017, године или одговарајуће обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, дипломирани економиста 
и радно искуство у струци у трајању од најмање 3 године; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

Финансијско-рачуноводствени референт
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17), испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 

Наука и образовање
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140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/20) и то: да има одговарајуће образовање: одгова-
рајуће образовање стечено на трогодишњим студијама у 
обиму од 180 бодова - струковни економиста или образо-
вање стечено на основним студијама у трајању од најмање 
2 године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 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 кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује васпитно-образовни рад.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17), испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/20), и то: да има одговарајуће образовање - завршена 
осмогодишња школа; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање излостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, 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. 
закони 10/2019 и 6/2020). Уз пријавни формулар кан-
дидати треба да доставе: биографију; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; уверење да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (издато од надлежног МУП-а, оригинал или 
оверена копија, не старија од 6 месеци); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, не старија 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија). Доказ да кандидат зна српски 
језик, на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
доставља кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику. Доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве доста-
вити лично или поштом, са назнаком „За конкурс - са 
назнаком на које радно место кандидат подноси пријаву 
- не отварати“, на адресу: ПУ„Дуга”, Књаза Милоша 178, 
34300 Аранђеловац, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији НСЗ „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КРАЉЕВО

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Производно машинство

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 образовању („Сл. 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, 
Правилником о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у Крагује-
вцу и Правилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, доказ о испуњавању услова 
конкурса у погледу школске спреме - оверену фотокопију 
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 радо-
ва, као и саме радове и све остале доказе од значаја за 
избор.Сву документацију са доказима о испуњености усло-
ва конкурса кандидати су дужни да доставе и у електрон-
ској форми на компакт диску - CD у складу са Упутством за 
примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.
rs/dokumenti_izbori.php.) Пријаве кандидата са прилозима о 
испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факул-
тет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситеје-
ва 19, 36000 Краљево, са назнаком „Пријава на конкурс за 
избор наставника у звање доцента за ужу научну област 
производно машинство“. 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.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Механизација и носеће 

конструкције
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из научне области 
машинског инжењерства и који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оценом најмање 
8,00 или магистар наука коме је прихваћена тема доктор-
ске дисертације. Поред општих услова утврђених Законом 
о раду („Службени гласник РС“; број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да 
испуњава 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, Правилником 
о условима, начину и поступку избора у звање сарадника 
Факултета (број 1145/5 од 06. 10. 2015. године) и Одлуком 
о изменама и допунама Правилника о условима, начину и 
поступку избора у звање сарадника Факултета за машин-
ство и грађевинарство у Краљеву (број 627 од 18. 05. 
2018. године), у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, доказ о испуњавању услова конкурса у погледу 
школске спреме - оверене фотокопије диплома и додата-
ка дипломама о завршеним претходним степенима студија 
или уверења о завршеним претходним степенима студија 
и уверења о положеним испитима, потврду да је кандидат 
уписан на докторске академске студије из области за коју 
се бира или одлуку надлежног органа о прихваћеној теми 
докторске дисертације, одговарајући доказ надлежног 
органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 72 став 

4 Закона о високом образовању и члана 135 Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних радова, 
као и саме радове и све остале доказе од значаја за избор. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доста-
вити на адресу Факултет за машинство и грађевинарство у 
Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве неће се разматрати.

Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу научну област Теорија конструкција

на одређено време до једне године
УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистич-
ких академских студија из научне области Грађевинско 
инжењерство, који има завршене одговарајуће студије 
првог степена са укупном просечном оценом најмање 8 и 
смисао за наставни рад. Поред општих услова утврђених 
Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат 
треба да испуњава услове предвиђене Законом о високом 
образовању („Сл. гласник Републике Србије“, број 88/2017, 
27/2018 - др. Закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закон), 
члана 202 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), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу (број II-01-265/2 од 03. 04 2018. 
године), Статутом Факултета за машинство и грађевинар-
ство у Краљеву (број 1616 од 10.10.2019. године - пре-
чишћен текст и Одлуке о изменама и допунама Статута 
Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву број 
191/2 од 26.02.2020. године), Правилником о условима, 
начину и поступку избора у звање сарадника Факултета 
(број 1145/5 од 06. 10. 2015. године) и Одлуком о измена-
ма и допунама Правилника о условима, начину и поступ-
ку избора у звање сарадника Факултета за машинство и 
грађевинарство у Краљеву (број 627 од 18. 05. 2018. годи-
не), у складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ 
о испуњавању услова конкурса у погледу школске спре-
ме - оверену фотокопију дипломе и додатка дипломе о 
одговарајућој стручној спреми или уверење о завршеном 
првом степену студија и уверење о положеним испитима, 
потврду о уписаним мастер академским или специјалистич-
ким академским студијама, одговарајући доказ надлежног 
органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 72 став 
4 Закона о високом образовању и члана 135. Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних радова, 
као и саме радове и све остале доказе од значаја за избор. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доста-
вити на адресу: Факултет за машинство и грађевинарство у 
Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве неће се разматрати.

Сарадник у звање сарадника у настави 
за ужу научну област Производно 

машинство
на одређено време до једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалис-
тичких академских студија из научне области Машинско 
инжењерство, који има завршене одговарајуће студије 
првог степена са укупном просечном оценом најмање 8 и 
смисао за наставни рад. Поред општих услова утврђених 
Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат 
треба да испуњава услове предвиђене Законом о високом 
образовању („Сл. гласник Републике Србије“, број 88/2017, 
27/2018 - др. Закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закон), 
члана 202 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), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу (број II-01-265/2 од 03. 04 2018. 
године), Статутом Факултета за машинство и грађевинар-
ство у Краљеву (број 1616 од 10.10.2019. године - пре-
чишћен текст и Одлуке о изменама и допунама Статута 
Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву број 
191/2 од 26.02.2020. године), Правилником о условима, 
начину и поступку избора у звање сарадника Факултета 
(број 1145/5 од 06. 10. 2015. године) и Одлуком о измена-
ма и допунама Правилника о условима, начину и поступ-
ку избора у звање сарадника Факултета за машинство и 
грађевинарство у Краљеву (број 627 од 18. 05. 2018. годи-
не), у складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ 
о испуњавању услова конкурса у погледу школске спре-
ме - оверену фотокопију дипломе и додатка дипломе о 
одговарајућој стручној спреми или уверење о завршеном 
првом степену студија и уверење о положеним испитима, 
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потврду о уписаним мастер академским или специјалистич-
ким академским студијама, одговарајући доказ надлежног 
органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 72 став 
4 Закона о високом образовању и члана 135 Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних радова 
као и саме радове и све остале доказе од значаја за избор. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доста-
вити на адресу: Факултет за машинство и грађевинарство у 
Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве неће се разматрати.

ОШ „СВЕТИ САВА”
36103 Рибница, Излетничка 2

тел. 036/379-400

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 122, 
139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 
27/18 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и услове прописа-
не Правилником о ближим условима за избор директора 
установе образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
број 108/2015), и то: да има одговарајуће високо образо-
вање за наставника основне школе, педагога или психо-
лога школе, стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
пинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице које је стекло образовање на студијама дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета као лице које је 
стекло образовање на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; да има дозволу за рад - лиценцу за наставника, вас-
питача и стручног сарадника; да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и 
положен испит за директора установе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на дужност). Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у 
складу са одредбом члана 140 Закона; доказ о поседовању 
дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника 
- лиценцу за рад (оверену копију уверења); доказ о рад-
ном стажу у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања - потврду 
у оригиналу или овереној фотокопији, најмање 8 година 
рада у области образовања (не старије од 6 месеци); уве-
рење надлежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак и да није покренута истрага, у ориги-
налу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); 
уверење надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова о подацима из казненој евиденцији за кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у оригиналу или овереној фотокопији 
(не старије од 6 месеци); уверење привредног суда да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности, у оригиналу или 
овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије, у оригиналу или овере-
ној фотокопији (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених, у оригиналу или овереној фотокопији (не 
старије од 6 месеци); доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за 

кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора школе; оверен препис/фотокопију лиценце за 
директора школе (ако га кандидат поседује); биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе. Доказ о знању српског јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика. Лекарско уверење, којим се потврђује да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, се подноси пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним кандидатом. Кандидат 
изабран за директора школе који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност, у складу са условима прописа-
ним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно 
са пријавом на конкурс за избор директора и комплетном 
документацијом доставља лично или поштом на адресу: 
ОШ „Свети Сава“, Излетничка 2, 36103 Рибница, са назна-
ком „Конкурс за избор директора школе“. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве на 
конкурс се неће узети у разматрање. Ближе информације 
могу се добити у секретаријату школе лично или позивом 
на телефон: 036/379-400.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник географије
са 65% радног времена, на одређено 

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

године

Наставник италијанског језика
са 11% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом 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 
испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 
ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтач-
ка (1) и (2) и тачка 2. истог члана, чл. 142 ст. 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20). Степен и врста обра-
зовања морају бити у складу са 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 11/19). У складу са чл. 139 Зако-
ном о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20), у радни однос 
у установи може да буде примљено лице, под условима 
прописаним Законом и то ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање (образовање је прописано чл. 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017 и 27/18, 10/19, 6/20) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 
2/16, 10/16, 3/17, 13/18и 11/19). У складу са чл. 142 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања, кан-
дидат мора да има и образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. 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. Наставник и стручни сарадник који је у току сту-
дија 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 
треба да има и: психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 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 дискримина-
торно понашање; држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Доказ да канидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Докази које кандидат прилаже уз потписану пријаву: ове-
рен препис (копија) дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању; оригинал или оверена фотокопија исправе 
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 кандидат положио стручни испит - испит за 
лиценцу; уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена 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 - надлежна полицијска управа, не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - српски језик, у обавези су да доставе само они 
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, 
а доказује се потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског језика. Кан-
дидат попуњава и пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 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 из претход-
ног става и доноси решење о избору кандидата 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 
адресу: ОШ „Вук Караџић”, 36103 Краљево, Излетничка 10 
или лично у просторије школе, од 08.00 до 13.00 часова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. За додатне информације обратити се на теле-
фон: 036/379-700.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
36340 Конарево
тел. 036/821-211

Наставник немачког језика
за 55,55% радног времена 

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 113/2017), треба да 
испуњава 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 основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
27/2018, 10/2019). Степен и врста образовања морају бити 
у складу са чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 11/2017). 
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Наставник који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије или положио 
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 
лиценцу. Кандидат треба да има: држављанство Републике 
Србије (уверење о држављанству, у оригиналу или овере-
ној копији); психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се под-
носи пре закључењауговора о раду са изабраним канди-
датом); 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 кривич-
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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 зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а који се налази у делу „Ново на сајту“, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи. Уз пријаву кандидат 
доставља: оверен препис (копију) дипломе о завршеном 
образовању; оригинал или оверену фотокопију доказа да 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 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 (напомена: за кандидате који поседују наве-
дени доказ; кандидат који нема образовање из члана 142 
ст. 1 овог закона, обавезан је да га стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов полагања испита за лиценцу; извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверена копија); уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или ове-
рена копија); доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене евиденције, 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих посло-
ва - надлежна полицијска управа. Доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик, у обавези су да доставе само кандидати који образо-
вање 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, подноси се 
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“, 
лично или поштом на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“, 36340 
Конарево. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. За додатне информације обратити 
се секретаријату школе на телефон: 036/821-211.

ЛЕСКОВАЦ

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЂУКА ДИНИЋ“

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-880

Наставник физике
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће висо-
ко образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020); да испуњава услове 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-
испр., 13/2016, 2/2017 и 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 
и 15/2020); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; држављанство Репу-
блике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања и непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђе-
ног у складу са законом; да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: попуњен и одштампан пријавни формулар који се преу-
зима са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверене 
фото-копије); оригинал или оверену фото-копију дипломе 
о стеченом образовању (диплому о основним студијама и 
мастер студијама); уверење о неосуђиваности за кривич-
на дела утврђена у члану 139 став 1 и тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; писмени доказ 

(уверење да је положио испит из српског језика, одгова-
рајуће високошколске установе, којим потврђује да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. срп-
ски језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на 
страном језику). Кандидати који испуњавају услове конкур-
са, а који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве се могу предати непосредно школи или 
путем поште на адресу школе. Све информације у вези са 
огласом можете добити на телефон: 016/212-880.

ОШ „ЈОСИФ КОСТИЋ“
16000 Лесковац, Учитеља Јосифа 18

тел. 016/212-134

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно 
до повратка запослене са функције 

директора школе и повратка запослене 
са породиљског одсуства

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да испуњавају услове за 
заснивање радног односа предвиђене чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: поседо-
вање одговарајућег образовања; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Републике Србија; 
знање српског језика, односно језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и потребну документацију 
заједно са одштампаним формуларом достављају шко-
ли. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу 
документацију: оверену фото-копију дипломе о стеченом 
образовању; диплому о завршеном високом образовању 
на студијама другог степена (300 ЕСПБ бодова) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, а у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања - уверење из казнене еви-
денције МУП-а, не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рену фото-копију); уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фото-копију); доказ 
о знању српског језика достављају кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском језику; CV 
(биографија кандидата). Рок за пријављивање на конкурс 
је осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. У 
поступку одлучивања о извору кандидата, конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата које упућује на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве доставити лично или путем препоручене поште 
на адресу школе, 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 објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у обзир. Документа се по окончању конкурса не враћају 
кандидатима.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
16000 Лесковац - Богојевце, Владе Ђокића бб

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запосленог одсутног преко 60 дана, 
односно до повратка запосленог са 

функције директора у првом мандату, 
за рад у седишту школе у Богојевцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; да кандидат има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи - за наставника разредне 
наставе; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство РС; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс се достављају следећи докази о испуњености усло-
ва: оригинал или оверена фото-копија дипломе или уве-
рења о дипломирању ако није издата диплома; оригинал 
уверење о неосуђиваности из МУП-а, надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал са холограмом 
или оверена копија); да је диплома (уверење) издата на 
српском језику, односно потврда установе која је издала 
диплому да је кандидат пратио наставу на српском језику; 
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним и попуњеним пријав-
ним формуларом доставља школи у року од 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Пре доношења одлуке о 
избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Уколико је већ 
извршена психолошка процена способности (у периоду 
од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс), 
кандидат ће у пријави назначити када и где је изврше-
на. Решење о избору кандидата, по објављеном конкурсу 
у листу „Послови“ и спроведеном поступку, донеће се у 
складу са законом. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе понедељком и четвртком од 
10 до 12 часова, на телефон: 016/732-300.

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“
16000 Лесковац, Васе Пелагића 5

тел. 016/3436-280

Наставник француског језика
на одређено време до повратка 

запослене са трудничког, односно 
породиљског одсуства или до повратка 

запосленог са функције директора 
школе, са 44,44% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; да кандидат поседу-
је одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 140, 
а у вези са чланом 155 став 1 и 2 тачка 1) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018- др. закони, 10/2019 и 6/20), стече-
но на студијима другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању, односно 
образовање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од 4 године или више образовање, а 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник РС“, број 11/02, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); да има држављан-
ство РС; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајану од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; да 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 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова и 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 образовање из члана 142 став 1 Закона; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС. Уз одштампан пријавни формулар кан-
дидати достављају и: радну биографију; диплому о стече-
ном образовању или уверење о дипломирању, у оригиналу 
или овереној фотокопији са исправом 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, у оригиналу 
или овереној фотокопији; извод из матичне књиге рође-
них са холограмом, у оригиналу или овереној фотокопији; 
уверење о држављанству, у оригиналу или овереној фото-
копији; оригинал или оверену фото-копију доказа о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања 
(не старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом (лекарско уверење). Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака, 
о чему ће кандидати бити обавештени путем имејла или 
бројева телефона које су навелу у својим пријавама. Кон-
курсна 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 ученицима и обавља разговор са кандидатима са 
листе. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторија-
ма школе, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени. 
Комисија доноси решење о избору кандидата у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за 
пријављивање је 10 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве послати на 
адресу школе или предати лично, радним данима од 8 до 
12 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, путем телефона: 016/3436-280.

ОШ „ТРАЈКО СТАМЕНКОВИЋ“
16000 Лесковац, Дубочица 72

тел. 016/222-725

Наставник предметне наставе - 
наставник математике

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 44,44% 

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 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017. 27/2018- др. закон. 10/2019 
и 6/2020) и према Правилнику 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, 
2/2020, 8/2020 и 16/2020); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 

малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања и ли давања мита: за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и др. добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство РС; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достављају се докази о 
испуњености услова - оригинал или оверена фотокопија 
дипломе или уверења о дипломирању ако није издата 
диплома; оригинал уверења из казнене евиденције МУП-а 
о неосуђиваности, не старије од 6 месеци; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених; да је диплома или уверење издато 
на српском језику - знање српског језика кандидат доказује 
дипломом или уверењем о стеченом образовању. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС, а потребну документацију са 
одштампаним пријавним формуларом достављају на адре-
су школе препорученом поштом или лично у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве са документацијом 
слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована 
одлуком директора школе. 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. Сва додатна обавештења могу се доби-
ти путем телефона: 016/222-725, од 8 до 14 сати.

НИШ

ОСНОВНА ШКОЛА „КРАЉ ПЕТАР I“
18000 Ниш, Војводе Путника 1

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“”, број 88/17, 27/18 и др. закони, 10/19 и 6/20), услове 
из члана 8 став 1 Правилника о програму обуке за педа-
гошког асистента („Сл. гласник РС“, број 11/10) и услове из 
чл. 31 и 52 Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Краљ Петар I“ Ниш са Измена-
ма Правилника о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Краљ Петар I” Ниш (дел. бр. 1556/2018-01 
од 30. 10. 2018. године, дел. бр. 610-609/2020-01 од 12. 06. 
2020. год., дел. бр. 610-913/20-01 од 02. 09. 2020. године) 
и то: да је стекао одговарајуће образовање: средње обра-
зовање у четворогодишњем трајању; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да има савладан програм обуке 
за педагошког асистента; да зна ромски језик. Услови из 
тачака 1)-7) доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова 
из тачака 1), 3)-5) и 7) саставни су део пријаве на конкурс, 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Доказ о испуњености услова из тачке 6) саставни је 
део пријаве на конкурс уколико лице има савладан програм 
обуке обуке за педагошког асистента, према Правилнику о 
програму обуке за педагошког асистента („Службени глас-
ник РС”, број 11/10) или модуларни Програм обуке за педа-
гошког асистента из 2016. године. Лице које нема савладан 
програм обуке у складу са Правилником о педагошком и 
андрагошком асистенту, дужно је да достави доказ о савла-
даном одговарајућем програму обуке у року од шест месе-
ци од дана пријема у радни однос. По расписаном конкур-
су учесник конкурса треба да поднесе: попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или ове-
рену фото-копију извода из матичне књиге рођених (само 
учесник конкурса који је променио презиме односно име 
после издавања уверења, односно дипломе); оригинал или 
оверену фото-копију уверења о држављанству Републике 

Србије (оригинал не старији од 6 месеци, овера фото-копије 
не старија од 6 месеци); оригинал доказа надлежне поли-
цијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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 (ориги-
нал не старији од 30 дана); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију 
потврде одговарајуће високошколске установе о положе-
ном испиту из српског језика (само кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском језику); ориги-
нал или оверену фотокопију доказа о завршеном програм 
обуке за педагошког асистента према Правилнику о про-
граму обуке за педагошког асистента („Службени гласник 
РС“, број 11/10) или модуларни Програм обуке за педагош-
ког асистента из 2016. године; оригинал или оверену фото-
копију доказа о знању ромског језика; радну биографију 
CV (осим за лица која први пут заснивају радни однос). У 
поступку избора педагошког асистента прибавља се миш-
љење надлежног органа јединице локалне самоуправе. 
Услови за заснивање радног односа морају бити испуњени 
и после заснивања радног односа. Рок за пријављивање на 
конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса у пери-
одичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање. У поступку одлучивања о избору кандидата комисија 
утврђује испуњеност услова за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона, врши ужи избор кандидата које упућује 
на психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана добијања резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима, сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља раз-
говор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаву 
послати на адресу: Основна школа „Краљ Петар I“ Ниш, 
Војводе Путника 1. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и 
неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЈА СТАНИМИРОВИЋ“

18000 Ниш
Булевар цара Константина 82-86

тел. 018/550-884

Наставник електрогрупе предмета - 
Алати за обраду слике са 40% радног 
времена, Информационе-комутационе 
технологије са 40% радног времена, 

Рачунарска графика и мултимедија са 
20% радног времена

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова настав-
ника електрогрупе предмета, може бити примљен канди-
дат који испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, и то: да 
има одговарајуће образовање - према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Електротехника („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, број 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018, 
2/2020 и 14/2020); да има држављанство РС; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати су дужни да приложе одговарајућу документа-
цију којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: 
кратку биографију (CV); оверен препис/фотокопију дипло-
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ме о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који 
су стекли академско звање мастер достављају и оверену 
фотокопију дипломе са основних академских студија); уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци), ори-
гинал или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности 
(не старије од шест месеци), оригинал или оверену фото-
копију; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима (доказ подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); доказ о 
знању српског језика подносе само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику. Рок за пријављивање 
на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а конкурсну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве 
и приложена документација се не враћају. Неблаговреме-
не, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве слати на адресу: Електротехничка школа 
„Мија Станимировић“ Ниш (за конкурсну комисију), Буле-
вар цара Константина 82-86, 18116 Ниш. Лице задужено 
за давање обавештења о конкурсу је Верица Живковић, 
секретар школе, тел. 018/550-884.

Наставник електрогрупе предмета за 
50% радног времена - Системи преноса 

са 25% радног времена, Производња 
мултимедијалног садржаја - блок са 

10% радног времена, Рачунарске мреже 
- блок са 15% радног времена

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова настав-
ника електрогрупе предмета може бити примљен канди-
дат који испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, и то: да 
има одговарајуће образовање - према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Електротехника („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, број 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018, 
2/2020 и 14/2020); да има држављанство РС; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатнорно понашање; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати су дужни да приложе одговарајућу документа-
цију којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: 
кратку биографију (CV); оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који 
су стекли академско звање мастер достављају и оверену 
фотокопију дипломе са основних академских студија); уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци), ори-
гинал или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности 
(не старије од шест месеци), оригинал или оверену фото-
копију; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима (доказ подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); доказ о 
знању српског језика подносе само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику. Рок за пријављивање 
на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а конкурсну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве 
и приложена документација се не враћају. Неблаговреме-
не, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве слати на адресу: Електротехничка школа 
„Мија Станимировић” Ниш (за конкурсну комисију), Буле-
вар цара Константина 82-86, 18116 Ниш. Лице задужено 
да давање обавештења о конкурсу је Верица Живковић, 
секретар школе, тел. 018/550-884.

Наставник веб-програмирања
за 30% радног времена, на одређено 

време ради замене одусутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставни-
ка веб-програмирања, може бити примљен кандидат који 
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: да има одгова-

рајуће образовање - према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Електро-
техника („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 8/2015, 
11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020 и 14/2020); 
да има држављанство РС; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом утврђено дискриминатнорно понашање; да 
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати су дужни да приложе одговарајућу документа-
цију којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: 
кратку биографију (CV); оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који 
су стекли академско звање мастер достављају и оверену 
фотокопију дипломе са основних академских студија); уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци), ори-
гинал или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности 
(не старије од шест месеци), оригинал или оверену фото-
копију; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима (доказ подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); доказ о 
знању српског језика подносе само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику. Рок за пријављивање 
на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а конкурсну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве 
и приложена документација се не враћају. Неблаговреме-
не, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве слати на адресу: Електротехничка школа 
„Мија Станимировић” Ниш (за конкурсну комисију), Буле-
вар цара Константина 82-86, 18116 Ниш. Лице задужено 
за давање обавештења о конкурсу је Верица Живковић, 
секретар школе, тел. 018/550-884.

Наставник географије
за 70% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

дуже од 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставни-
ка географије, може бити примљен кандидат који испуњава 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће обра-
зовање - према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 и 15/2020) послове настав-
ника географије може да обавља: професор географије; 
дипломирани географ; професор историје-географије; 
дипломирани географ - просторни планер; дипломирани 
професор географије-мастер; дипломирани географ - мас-
тер; мастер географ; мастер професор географије; мастер 
географије и информатике; мастер професор биологије и 
географије. Лице које је стекло академско звање мастер 
мора имати претходно завршене основне академске сту-
дије на студијском програму: географија; дипломирани 
географ; професор географије; двопредметне студије био-
логије и географије, односно географије и информатике; да 
има држављанство РС; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминатнорно понашање; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су дуж-
ни да приложе одговарајућу документацију којом доказују 
испуњеност прописаних услова, и то: кратку биографију 
(CV); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (кандидати који су стекли академско 
звање мастер достављају и оверену фотокопију дипломе 
са основних академских студија); уверење о држављанству 

(не старије од шест месеци) оригинал или оверену фотоко-
пију; уверење о неосуђиваности (не старије од шест месе-
ци) оригинал или оверену фотокопију; лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (доказ подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду); доказ о знању српског језика подно-
се само кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику. Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Пријаве и приложена документација 
се не враћају. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. У складу са чланом 
154 став 5 Закона о основама система образовања и вас-
питања, школа ће минимум личних података кандидата 
уступити Националној служби за запошљавање - Филија-
ла Ниш ради психолошке процее способности за рад са 
ученицима, јер је иста услов за заснивање радног односа. 
Пријаве слати на адресу: Електротехничка школа „Мија 
Станимировић” Ниш (за конкурсну комисију), Булевар цара 
Константина 82-86, 18116 Ниш. Лице задужено да давање 
обавештења о конкурсу је Верица Живковић, секретар 
школе, тел. 018/550-884

Наставник грађанског васпитања
за 10% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова настав-
ника грађанског васпитања, може бити примљен канди-
дат који испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, и то: да 
има одговарајуће образовање - према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 
8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
14/2020 и 15/2020) послове наставника грађанског вас-
питања може да обавља: лице које испуњава услове за 
наставника електротехничке школе; лице које испуњава 
услове за стручног сарадника стручне школе; дипломи-
рани етнолог; етнолог - антрополог; професор одбране и 
заштите; наведена лица могу да изводе наставу уколико 
су, у складу са прописом којим се уређује стално стручно 
усавршавање и стицање звања наставника, васпитача и 
стручних сарадника, савладала програм обуке за извођење 
наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући 
разред, односно која су претходно завршила неке од сле-
дећих програма: Обука наставника грађанског васпитања; 
Интерактивна обука/тимски рад; Умеће одрастања; Умеће 
комуникације; Активна настава кроз учење; Едукација за 
ненасиље; Речи су прозори и зидови; Чувари осмеха; Учио-
ница добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар 
дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање 
и занемаривање деце; Здраво да сте; или која имају завр-
шен специјалистички курс за наставнике грађанско васпи-
тања на одговарајућој високошколској установи; да има 
држављанство РС; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или 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-
криминатнорно понашање; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати су дужни да при-
ложе одговарајућу документацију којом доказују испуње-
ност прописаних услова, и то: кратку биографију (CV); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању (кандидати који су стекли академско 
звање мастер достављају и оверену фотокопију дипломе 
са основних академских студија); уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци), оригинал или оверену фотоко-
пију; уверење о неосуђиваности (не старије од шест месе-
ци), оригинал или оверену фотокопију; лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (доказ подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду); доказ о знању српског језика подно-
се само кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику. Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Пријаве и приложена документација 
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се не враћају. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. У складу са чланом 
154 став 5 Закона о основама система образовања и вас-
питања, школа ће минимум личних података кандидата 
уступити Националној служби за запошљавање - Филија-
ла Ниш ради психолошке процее способности за рад са 
ученицима, јер је иста услов за заснивање радног односа. 
Пријаве слати на адресу: Електротехничка школа „Мија 
Станимировић” Ниш (за конкурсну комисију), Булевар цара 
Константина 82-86, 18116 Ниш. Лице задужено да давање 
обавештења о конкурсу је Верица Живковић, секретар 
школе, тел. 018/550-884

Наставник изабраних поглавља 
математике

на одређено време ради замене одсутне 
запослене дуже од 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање - према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 и 15/2020): професор мате-
матике; дипломирани математичар; дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене; дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар - информатичар; дипломирани математичар 
- професор математике; диплимирани математичар за мате-
матику економије; професор математике-теоријско усмерење; 
професор математије - теоријски смер; професор математике 
и рачунарства; професор информатике-математике; профе-
сор хемије - математике; професор географије - математике; 
професор физике - математике; професор биологије - мате-
матике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани 
математичар - теоријска математике; дипломирани матема-
тичар - примењена математика; дипломирани математичар 
- математика финансија; дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом Основни геометрије); дипломирани 
информатичар; дипломирани професор математике - мастер; 
дипломирани математичар - мастер; мастер математичар; 
мастер професор математике; мастер математичар-профе-
сор математике; лице из тачке 13) које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима Математика или 
Примењена математика (са положеним испитом из пред-
мета Геометрија или Основи геометрије); да кандидат има 
држављанство РС; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не 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 дискриминатнорно понашање; да зна 
српски језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Уз 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документацију којом доказују 
испуњеност прописаних услова, и то: кратку биографију (CV); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (кандидати који су стекли академско звање мас-
тер достављају и оверену фотокопију дипломе са основних 
академских студија); уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци). оригинал или оверену фотокопију; уверење о 
неосуђиваности (не старије од шест месеци). оригинал или 
оверену фотокопију; лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима (доказ подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); доказ 
о знању српског језика подносе само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику. Рок за пријављивање на 
конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а конкурсну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене, неразумљиве 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У складу са 
чланом 154 став 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања, Школа ће минимум личних података кандидата 
уступити Националној служби за запошљавање-Филијала 
Ниш ради психолошке процее способности за рад са учени-
цима, јер је иста услов за заснивање радног односа. Пријаве 
слати на адресу: Електротехничка школа „Мија Станимиро-
вић” Ниш (за конкурсну комисију), Булевар цара Константина 
82-86, 18116 Ниш. Лице задужено да давање обавештења о 
конкурсу је Верица Живковић, секретар школе, тел. 018/550-
884.

Наставник сервера
за 70% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: да има одгова-
рајуће образовање - према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада електро-
техника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 8/2015, 
11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020 и 14/2020); 
да има држављанство РС; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминатнорно понашање; да 
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати су дужни да приложе одговарајућу документа-
цију којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: 
кратку биографију (CV); оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који 
су стекли академско звање мастер достављају и оверену 
фотокопију дипломе са основних академских студија); уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци), ори-
гинал или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности 
(не старије од шест месеци), оригинал или оверену фото-
копију; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима (доказ подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); доказ о 
знању српског језика подносе само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику. Рок за пријављивање 
на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а конкурсну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве 
и приложена документација се не враћају. Неблаговреме-
не, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве слати на адресу: Електротехничка школа 
„Мија Станимировић” Ниш (за конкурсну комисију), Буле-
вар цара Константина 82-86, 18116 Ниш. Лице задужено 
да давање обавештења о конкурсу је Верица Живковић, 
секретар школе, тел. 018/550-884.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“

18252 Мерошина, Нишка бб
тел. 018/4892-036

Психолог
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка запосленог, а најдуже до 
краја школске 2020/2021, односно до 

31.08.2021. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 15.08.2019. 
године), и то: професор психологије; дипломирани психо-
лог - општи смер или смер школске психологије; дипло-
мирани школски психолог - педагог; дипломирани школ-
ско-клинички психолог; дипломирани психолог; мастер 
психолог; дипломирани психолог - мастер. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развој-
но-педагошких предмета.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има: психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17); 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Уз 
пријаву на конкурс (формулар за конкурисање) кандидат 
треба да приложи: краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном; оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених, односно венчаних; оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о 

стеченој стручној спреми; доказ да има или да се сматра 
да има образовање из члана 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања; уверење из казнене еви-
денције, уверење МУП-а да лице није осуђивано. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве преда-
ти непосредно школи или слати путем поште на адресу: 
Основна школа „Јастребачки партизани“, Нишка бб, 18252 
Мерошина. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир. Ближа обавештења се могу добити у 
секретаријату школе, на телефон: 018/4892-036.

Наставник географије
са 65% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка са функције 
помоћника директора, а најкасније до 

31.08.2021.
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 15.08.2019. 
године), и то: професор географије; дипломирани географ; 
професор географије и историје; дипломирани професор 
биологије и географије; дипломирани професор геогра-
фије и информатике; професор биологије-географије; 
професор физике-географије; професор географије-ин-
форматике; дипломирани професор географије-мастер; 
дипломирани географ - мастер; мастер географ; мастер 
професор географије; мастер професор биологије и гео-
графије; мастер професор географије и информатике; 
дипломирани географ - просторни планер; мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају 
завршене основне академске студије студијског програма: 
географија, дипломирани географ, професор географије, 
двопредметне студије биологије и географије или двопре-
дметне студије географије и информатике. Кандидат тре-
ба да има: психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17); држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс 
(формулар за конкурисање) кандидат треба да приложи: 
краћу биографију са адресом и контакт телефоном; ориги-
нал или оверена копија извода из матичне књиге рођених, 
односно венчаних; оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
доказ да има или да се сматра да има образовање из члана 
142 став 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања; уверење из казнене евиденције, уверење МУП-а 
да лице није осуђивано. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уго-
вора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве предати непосредно шко-
ли или слати путем поште на адресу: Основна школа „Јас-
требачки партизани” Нишка бб, 18252 Мерошина. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Ближа обавештења се могу добити у секретаријату школе, 
на телефон: 018/4892-036.

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

породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 15.08.2019), 
и то: професор разредне наставе; професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом; професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учи-
тељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне кул-
туре за основну школу. Кандидати треба да испуњавају и 
услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 и 10/2019); у складу са чланом 142 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 

Наука и образовање
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системом преноса бодова. Програм стицања образовања 
из члана 142 став 1 наведеног Закона реализује високош-
колска установа у оквиру акредитованог студијског програ-
ма или као програм образовања током читавог живота, у 
складу са прописима којима се уређује високо образовање. 
У складу са чланом 142 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања, наставник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из члана 142 став 1 наведеног Закона; да 
су кандидати држављани Републике Србије; 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, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (ово уверење прибавља 
установа по службеној дужности од надлежне полицијске 
управе); да поседују психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима (доказ о испуњености овог 
услова установи доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења о уговора о раду); да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Пријаве се подносе у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву (формулар 
за конкурисање) се прилаже следећа документација: радна 
биографија; оригинал или оверена копија извода из мати-
чне књиге рођених, односно венчаних; оригинал или ове-
рена копија уверења о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци; оверена копија дипломе о стеченом 
образовању; доказ да има или да се сматра да има обра-
зовање из члана 142 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања; уверење из казнене евиденције, 
уверење МУП-а да лице није осуђивано. Непотпуне и/или 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве пре-
дати непосредно школи или слати путем поште на адресу: 
Основна школа „Јастребачки партизани”, Нишка бб, 18252 
Мерошина. Одлука о избору кандидата биће донета у скла-
ду са чланом 155 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 и 10/2019). Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и на телефон 018/4892-036.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ НИШ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звању ванредни професор 
или редовни професор за ужу научну 

област Математика
на Департману за математику, на 

одређено време од 60 месеци, односно 
на неодређено време

УСЛОВИ: доктор наука - математичке науке, за рад на 
одређено време од 60 месеци, односно за рад на неодређе-
но време. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања. Кандидати подносе: пријаву, биографију, оверен 
препис дипломе о докторату, списак научних радова са 
библиографским подацима као и саме радове (списак 
радова доставити и у електронском облику, за сваки рад у 
часопису навести одговарајући линк), за радно место пред-
виђено овим конкурсом. Кандидати су у обавези да при-
ликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и 
предају образац који се налази на веб-порталу Универзите-
та у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ
18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звању доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 

Руска књижевност и култура (Руска 
књижевност друге половине XX века и 

Књижевно превођење) 

Наставник у звању доцент за ужу научну 
област Филозофија (Методика наставе 

филозофије 1 и Методика наставе 
филозофије 2) 

Наставник у звању доцент за ужу научну 
област Комуникологија, језик и студије 

медија (Политичко комуницирање и 
Теорија јавног мњења) 

Наставник у звању доцент за ужу научну 
област Комуникологија, језик и студије 
медија (Савремени медијски системи и 

Глобализација и медији) 

Сарадник у звању сарадник у настави за 
ужу научну област Руска књижевност 
и култура (Руски романтизам и Руска 
књижевност друге половине XX века) 

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 Универзи-
тета у Нишу, Статутом Филозофског факултета у Нишу 
и Правилником о избору у звања сарадника Филозофс-
ког факултета у Нишу. Конкурс је отворен петнаест дана 
од дана објављивања за избор наставника. Конкурс је 
отворен осам дана од дана објављивања за избор сарад-
ника. Кандидати за избор наставника подносе пријаву 
на конкурс у штампаном облику и електронском обли-
ку (ворд верзија, e-mail adresa: pravna@filfak.ni.ac.rs). 
Образац за пријаву преузима се са веб-портала Факул-
тета 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: биографију, библиографију, радо-
ве, оверене фото-копије диплома о завршеним нивоима 
студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом науч-
ном степену доктора наука или уверење о докторирању 
(оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање 
три године педагошког искуства у високошколској уста-
нови, 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 испуња-
вању 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. Уколи-
ко кандидат нема кориснички налог потребно је да се 
јави Служби за опште и правне послове Филозофског 
факултета у Нишу (pravna@filfak.ni.ac.rs). Кандидати за 
избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штам-
паном 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 подносе и следећа документа: биографију, 
библиографију, радове, оверене фото-копије диплома о 
завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом 
о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење 
о уписаним докторским академским студијама, уверење 
о уписаним мастер академским студијама, уверење 
надлежне полицијске управе да против њих није изре-
чена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 
72 став 4 Закона о високом образовању. Конкурсни мате-
ријал може се доставити и у електронској форми. Небла-
говремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне 
документације неће бити разматране.

НОВИ ПАЗАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

Тутин, 36323 Црквине
тел. 020/5723-020, 062/8243-798

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника 

са мандатне функције
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање, стечено: а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије) или б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, у складу са прописима којима је регулисано високо 
образовање до 10. септембра 2005; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-

шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна босански - српски језик (образовни рад се изводи на 
босанском језику); 6) да има радну дозволу (лиценцу). 
Докази о испуњавању услова под 1) и 3)-6) су саставни 
део пријаве на конкурс и подносе се у облику оверених 
фото-копија, а доказ под 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир. Кандидати попуњавају образац 
за пријаву на званичној веб-страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним обрасцем, предају школи најкасније у року 
од 10 дана од дана објављивања конкурса. Кандидате 
који уђу у ужи избор надлежна служба за запошљавање 
ће у року од осам дана упутити на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, користећи 
стандардизоване поступке. Одлуку о избору кандидата 
донеће конкурсна комисија, у року од осам дана од дана 
разговора с кандидатима. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Образац пријаве и потребну доку-
ментацију послати на адресу школе. Детаљније инфор-
мације о конкурсу могу се добити од секретара школе, 
путем телефона: 020/5723-020 и 062/8243-798.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, 28. новембар 163
тел. 020/318-198

Наставник економске групе предмета за 
предмете: Банкарска обука - 60% радног 
времена и Банкарско пословање - 40% 

радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања и да има одговарајуће образовање: 1. има одго-
варајуће високо образовање сходно члану 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник“, број 88/17, 27/18 и др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон 
и 6/20), као и степен и врсту образовања по Правилнику о 
врсти и степену образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Економија, право и администрација („Службени 
гласник РС“, број 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/19), 
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затовра у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици; одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће; за кривична дела примања 
или давање мита; за кривично дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћања 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство 
Републике Србије, 5. да зна српски језик и језик на ком се 
остварује образовано-васпитни рад (образовно-васпитни 
рад се изводи на српском и босанском језику). Уз одштам-
пани примерак пријемог формулара на званичној интер-
нет страници Минстарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати су дужни да достве следећу докумен-
тацију: 1. доказ о стручној спреми - оверена фотокопија 
дипломе или уверење о завршеним основним академским 
и мастер студијама, 2. уверење о држављанству, не ста-
рије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија, 
3. извод из матичне књиге рођених, не старији од шест 
месеци - оригинал или оверена фотокопија, 4. знање срп-
ског језика, односно босанског језика кандидат доказује 
стеченим средњим, вишим илил високим образовањем на 
наведеним језицима или да је кандидат положио испит 
из наведених језика по програм високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија), 5. уверење да лице 
није осуђивано за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
не старије од шест месеци. Напомена: доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима прибавља кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у новинама „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
на копнкурс уз потребну документацију кандидати могу 
лично доставити школи или путем поште на горе наведе-
ну адресу. Ближе информације се могу добити у секрета-
ријату школе на горе наведени број телефона.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs



Бесплатна публикација о запошљавању 3511.11.2020. |  Број 907 |   

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, 28. новембра 163
тел. 020/318-198

Наставник економске групе предмета 
за предмете: маркетинг - 10% радног 

времена, менаџмент - 10%радног 
времена, принципи економије - 10% 

радног времена, пословне и службене 
кореспонденције - 20% радног времена

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

именованог на функцију помоћника 
директора, најдуже до 31.08.2021. 

године

Наставник рачунарства и информатике
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана именованог на функцију 

помоћника директора, најдуже до 
31.08.2021. године

Наставник преметне наставе биологије 
- 35% радног времена, екологије и 

заштитне животне средине - 25% радног 
времена, социјалне екологије - 10% 

радног времена
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка са 

породиљског одсуства 

Наставник рачунарства и информатике
за 90% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, до повратка са 
породиљског одсуства

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада (фризер) 

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, повратка са 

породиљског одсуства

Наставник економске групе предмета: 
економско пословање - 40% радног 
времена; економија - 20% радног 

времена, пословна и службена 
коресподенција - 20% радног времена, 

статистика - 20% радног времена
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка до 

повратка са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања: 1. да има одговарајуће високо образовање сходно 
члану 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 и др. закон, 10/19, 
27/18 - др. закон и 6/20), као и степен и врсту образовања по 
Правилнику о врсти и степену образовања наставника, стру-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Економија, право и администрација („Службе-
ни гласник РС” број 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/19) 
и Правилнику о степену и врсти образовања наставника из 
опште обазовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама (“Службени гласник РС” број 8/2015, 
11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/18, 7/2019 и 2/20) и Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада личне услуге („Службени гласник РС“, бр. 16/15); 2. да 
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 
затовра 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-
вично дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћања и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да има 
држављанство Републике Србије, 5. да зна српски језик и 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (образов-
но васпитни рад се изводи на српском и босанском језику).
Уз одштампани примерак пријавног формулара на званич-

ној интернет страници Минстарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, кандидати су дужни да доставе следећу 
документацију: 1. доказ о стручној спреми - оверена фото-
копија дипломе или уверење о завршеним основним ака-
демским и мастер студијама, 2. уверење о држављанству, 
не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија, 3. извод из матичне књиге рођених, не старије од шест 
месеци - оригинал или оверена фотокопија, 4. знање српског 
језика, односно босанског језика кандидат доказује стеченим 
средњим, вишим или високим образовањем на наведеним 
језицима или да је кандидат положио испит из наведених 
језика по програму високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија), 5. уверење да лице није осуђивано за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, не старије од шест 
месеци. Доказ да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља кандидат 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у новинама „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве на конкурс уз потребну документацију кандидати 
могу лично доставти школи или путем поште на горенаведе-
ну адресу. Ближе информације се могу добити у секретарија-
ту школе на горе наведени број телефона.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ“

36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

Васпитач
на одређено време ради замене одсутних 

запослених преко 60 дана
6 извршилаца

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије, основне академ-
ске студије или специјалистичке студије) или 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 - васпитач, 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затовра у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици; одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривична 
дела примања или давање мита; за кривично 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, 4. да има држављанство 
Републике Србије, 5. да зна српски језик и језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар за пријаву на конкурс који се налази на 
званичној интернет страници Минстарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар и 
краћу биографију, кандидат доставља: 1. оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење 
о стеченој стручној спреми, 2. уверење о држављанству, не 
старије од шест месеци, 3. извод из матичне књиге рођених, 
4. потврду или уверење од високошколске установе да је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије, 
или оверену фотокопију увреења да је кандидат положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, 5. ако кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском језику, 
потврду или уверење да је положио испит из српског језика 
са методиком по програму одговарајуће високошколске уста-
нове, као и потврду о познавању босанског језика, 6. уве-
рење да лице није осуђивано (извод из казнене евиденције 
издат од полицијске управе), 7. лекарско уверење изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну 
документацију кандидати могу лично доставити школи или 
путем поште на горе наведену адресу. Ближе информације 
се могу добити у секретаријату школе на горе наведени број 
телефона.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да кандидат има средње образовање - медицин-
ска сетра - васпитач или одговарајуће више образовање, 
однсоно одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије или специја-

листичке струковне студије), на којима је оспособљено за 
рад са децом јасленог узраста - васпитач, 2. да има пси-
хичку, 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 
затовра 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 давање мита; за кри-
вично дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћања 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 ком се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Минстарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар и 
краћу биографију, кандидат доставља: 1. оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење 
о стеченој стручној спреми, 2. уверење о држављанству, не 
старије од шест месеиц, 3. извод из матичне књиге рође-
них, 4. ако кандидат није стакао одговарајуће образовање 
на српском језику, потврду или уверење да је положио 
испит из српског језика са методиком по програму одгова-
рајуће школске установе, 5. уверење да лице није осуђива-
но (извод из казнене евиденције издат од Полицијске упра-
ве), 6. лекарско уверење изабранио кандиадт доставља 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у новинама „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве на копнкурс уз потребну документацију 
кандидати могу лично доставти школи или путем поште на 
горе наведену адресу. Ближе информације се могу доби-
ти у секретаријату школе на горе наведени број телефона.

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне послове

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарјуће образовање на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ или специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године - дипломирани правник, 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затовра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици; одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће; за кривична дела примања или давање 
мита; за кривично дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћања и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, 4. да има држављанство Републике 
Србије, 5. да зна српски језик и језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар за пријаву на конкурс који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани пријаввни формулар 
и краћу биографију, кандидат доставља: 1. оверену фото-
копију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уве-
рење о стеченој стручној спреми, 2. уверење о држављан-
ству, не старије од шест месеиц, 3. извод из матичне књиге 
рођених, 4. уколико диплома није издата на српском језику 
као доказ да зна српски језик кандидат прилаже доказ о 
положеном испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, у оригиналу или овереној 
фотокопији, 5. уверење да лице није осуђивано (извод из 
казнене евиденције издат од полицијске управе), 6. лекар-
ско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на 
копнкурс уз потребну документацију кандидати могу лич-
но доставити школи или путем поште на горе наведену 
адресу. Ближе информације се могу добити у секретаријату 
школе на горе наведени број телефона.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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НОВИ СА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Медицинска 

рехабилитација
на одређено време

УСЛОВИ: студент докторских студија, са завршеним мастер 
академским студијама медицинске рехабилитације, који је 
сваки од претходних степена студија завршио просечном 
оценом најмање 8. Остали услови утврђени су чланом 
84 Закона о високом образовању, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и чланом 33 Правилника о избо-
рима у звања наставника, сарадника и истраживача Меди-
цинског факултета у Новом Саду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о 
испуњености услова из конкурса - оверене копије дипло-
ма, списак радова и публикација (у два примерка), CD са 
радовима и публикацијама који су наведени у списку, доказ 
о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој 
активности и доказ о некажњавању. Пријаве са докумен-
тацијом подносе се Писарници Медицинског факултета на 
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ШАМУ МИХАЉ”

21226 Бачко Петрово Село, Др Имреа Киша 34

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2020/2021. годину

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање - IV степен стручне спреме 
и завршена обука за педагошког асистента; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (мађар-
ски), познавање ромског језика је пожељно. Наведени 
услови се доказују приликом пријема у радни однос и про-
веравају 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.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи: оверену фото-копију 
дипломе/уверење о школској спреми; уверење о некажња-
вању лица; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (мађарски језик); 
доказ о савладаној обуци за педагошког асистента; пријавни 
формулар (са званичне странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја). Кандидати који су изабрани 
у ужи избор упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и 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 кандидатом. Неће се разматрати пријаве које су небла-
говремене, уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не испуња-
вају услове у погледу образовања, врсте и степена струч-
не спреме. Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са Законом о заштити података о личности (“Сл. 
гласник РС”, бр. 87/18). Пријаве доставити на горе наведе-
ну адресу, са назнаком радног места на који се кандидат 
пријављује. Рок за пријаву је 10 дана од дана објављивања 
огласа у недељном листу “Послови”. Ближе информације 
могу се добити на телефон: 021/6903-039.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈАН КОЛАР”
21425 Селенча, Вајанског 1

тел. 021/774-015

Наставник енглеског језика
на одређено време, замена раднице на 

боловању, са 115% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, предвиђених Законом о раду, кандидат мора испуњава-
ти и посебне услове прописне у чл. 139, 140 и 141 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, број 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС број - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће доку-
менте: доказ о одговарајућој стручној спреми: дипломи-
рани професор енглеског језика и књижевности, мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет/профил 
енглески језик), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/профил енглески 
језик), дипломирани филолог англиста - мастер; уверење о 
држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци; 
доказ о неосуђиваности - не старије од 6 месеци. Кандидат 
доставља и доказ о испуњености услова о знању словачког 
језика - језик на коме се изводи настава. Изабрани канди-
дат доставља уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима пре закљу-
чења уговора о раду. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс траје 5 дана 
од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“
21105 Нови Сад, Улица VIII бр. 2

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

на одређено време до повратка 
запосленог са функције директора 

школе, за 60% радне норме
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139 и чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: да имају одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, лице које је 
стекло одговарајуће образовање на студијама - мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по проипсима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или 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 кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање што онемогућава 
рад у образовању; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни форму-
лар који се може преузети на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(који у штампаној форми доставља уз пријаву) и да на 
конкурс приложи следеће доказе: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању (оригинал или оверену фото-
копију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-

ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (не старије од 6 месеци); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (кандидат који буде 
изабран ће накнадно пре закључења уговора о раду 
доставити лекарско уверење). Пријаве се достављају 
непосредно у секретаријату школе или поштом на горе 
наведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Неоверене фото-копије се неће узимати у разматрање. 
Додатне информације о конкурсу могу се добити од 
секретара школе, контакт телефон: 021/6520-142.

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР”
21400 Бачка Паланка

Трг братства јединства 23

Наставник предметне наставе - 
биологија

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе - историја
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 40% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 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) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020 и 3/2020) и то да је стекао одго-
варајуће високо образовање на: 1) 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 групу предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обрзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са пријавним формуларом доставља школи на 
горе наведену адресу. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти су дужни да поднесу следећу документацију: кратку 
биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати који су стекли 
академско звање мастер достављају и диплому са основ-
них академских студија); уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе (о неосуђиваности за горе 
наведена кривична дела), не старије од шест месеци 
од дана објављивања конкурса - оригинал или овере-
на фотокопија; уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци) - оригинал или оверена фотокопија; доказ 
о знању српског језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (доставља кандидат уколико није сте-
као одговарајуће образовање на српском језику); доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима (лекарско уверење) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве као и фото-копије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату шко-
ле, на број телефона: 021/751-235.

Наука и образовање
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Избор у звања

1. Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Архитектонско-

урбанистичко планирање, пројектовање 
и теорија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из области 
архитектура (ТТ) и студент је докторских студија који је сва-
ки од претходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање 8 или завршене магистарске студије из 
области архитектура (ТТ) по законима пре доношења Зако-
на о високом образовању и има прихваћену тему докторске 
дисертације, као и услови прописани чланом 84 Закона о 
високом образовању, чланом 156 Статута Универзитета 
у Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета техничких 
наука у Новом Саду и чланом 12 Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

2. Сарадник у звању асистента из 
уметничког поља за ужу уметничку 

област Продукција у сценској 
архитектури и дизајну

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из области 
архитектура (уметност) или менаџмент и продукција у 
позоришту, радију и култури или филмска продукција или 
музичка продукција или сценски дизајн или сценска архи-
тектура и дизајн и студент је докторских студија који је сва-
ки од претходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање 8 или завршене магистарске студије из 
области архитектура (уметност) или менаџмент и продук-
ција у позоришту, радију и култури или филмска продукција 
или музичка продукција или сценски дизајн или сценска 
архитектура и дизајн по законима пре доношења Закона 
о високом образовању и има прихваћену тему докторског 
уметничког пројекта или завршене магистарске студије 
из области области менаџмент и продукција у позоришту, 
радију и култури или филмска продукција или музичка 
продукција или сценски дизајн или сценска архитектура и 
дизајн и има уметничка дела која показују смисао за само-
стално уметничко стваралаштво, уколико у уметничкој 
области за коју се бира нису предвиђене докторске студије 
или завршене академске студије првог степена из области 
области менаџмент и продукција у позоришту, радију и 
култури или филмска продукција или музичка продукција 
или сценски дизајн или сценска архитектура и дизајн и има 
уметничка дела која показују смисао за самостално умет-
ничко стваралаштво, уколико у уметничкој области за коју 
се бира нису предвиђене мастер академске, односно док-
торске студије, као и услови прописани чланом 84 Закона 
о високом образовању, чланом 156 Статута Универзитета 
у Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета техничких 
наука у Новом Саду и чланом 12 Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

3. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Електроенергетика
на одређено време од 3 године, са 20% 

радног времена

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

4. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Инжењерство заштите животне средине
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни назив доктора наука, односно доктора умет-
ности или одбрањена докторска дисертација, из области 
инжењерство заштите животне средине и заштите на раду 
или машинско инжењерство, као и услови прописани чла-
ном 13 Правилника о ближим минималним условима за 
избор наставника и сарадника на Факултету техничких нау-
ка у Новом Саду.

5. Сарадник у звању сарадника у настави 
за ужу научну област Рачунарска 

графика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно основне 
академске студије или завршен факултет по законима 
важећим пре доношења Закона о високом образовању са 
просечном оценом најмање 8 из области електротехничко 
и рачунарско инжењерство или архитектура или рачунар-
ска графика или примењена математика или машинско 
инжењерство или математичке науке и уписане мастер 
академске студије или специјалистичке академске студије, 
као и услови прописани чланом 83. Закона о високом обра-
зовању, чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду, 
чланом 163. Статута Факултета техничких наука, чланом 11 
Правилника о минималним критеријумима за избор настав-
ника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом 
Саду.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног одно-
са и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже 
области и датум објављивања конкурса); краћу биографију 
са библиографијом (списак радова); оверене фото-копије 
диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија; 
за дипломе стечене у иностранству потребно је приложи-
ти доказ о признавању стране високошколске исправе; 
фотокопирану или очитану личну карту; потврду о оцени 
резултата педагошког рада-мишљење студената, уколико 
кандидат поседује педагошко искуство; 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; фото-копије објавље-
них научних, односно стручних радова у научним часо-
писима, зборницима или саопштених на међународним 
или домаћим научним скуповима, односно признатих 
уметничких остварења, оригиналних стручних остварења 
(пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), 
објављених уџбеника, монографија, практикума или збир-
ки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну 
област за коју се бира; доказе о руковођењу или учешћу 
у научним, односно уметничким пројектима, оствареним 
резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на 
факултету, учешћу у завршним радовима на специјалис-
тичким, мастер и докоторским академским студијама. За 
избор у звање сарадника у настави приложити и: потвр-
ду да је кандидат студент мастер академских студија или 
специјалистичких академских студија. За избор у звање 
асистента и асистента из уметничког поља приложити и: 
потврду да је кандидат студент докторских студија. Уко-
лико кандидат поседује диплому магистра наука, односно 
магистра уметности и потврду да кандидат има прихваћену 
тему докторске дисертације, односно докторског умнетнич-
ког пројекта. Пријаве слати на горе наведену адресу за сва-
ки конкурс за стицање звања и заснивање радног односа, 
посебно. Комисија ће разматрати само благовремене прија-
ве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од дана 
ступања на снагу уговора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ДУЧИЋ”

21131 Петроварадин, Прерадовићева 6

Наставник предметне наставе - Техника 
и технологија

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

преко 60 дана
УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у радни 
однос у школи може да буде примљено лице, под условима 
прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2 
овог конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Услови у погледу образовања наставника (члан 140 став 1 
и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона). Наставник је 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 

студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (б) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 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 одго-
варајући предмет, односно групу предмета. Учесник кон-
курса треба да испуњава и услове из члана 3 став 1 тачка 
13 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, број: 11/2012, 15/2013, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 3/18, 11/2019, 2/20 и 8/2020 - у даљем 
тексту: Правилник), односно учесник конкурса треба да је: 
професор техничког образовања; професор технике; про-
фесор технике и информатике; професор информатике и 
техничког образовања; професор техничког образовања 
и машинства; професор технике и машинства; професор 
машинства; професор електротехнике; професор технич-
ког образовања и техничког цртања; професор техничког 
образовања и физике; професор физике и основа тех-
нике; 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 
основну школу; професор техничког образовања и вас-
питања; професор техничког васпитања и образовања; 
професор политехничког образовања и васпитања; про-
фесор политехничког васпитања и образовања; професор 
политехничког образовања; професор технике и графич-
ких комуникација; професор производно-техничког обра-
зовања; 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 - мас-
тер; дипломирани професор физике и основа технике за 
основну школу - мастер; дипломирани професор технике 
и информатике - мастер; дипломирани професор технике 
- мастер; мастер професор технике и информатике; мастер 
професор информатике и технике; професор основа тех-
нике и информатике; мастер професор технике и инфор-
матике за електронско учење; мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог степена из 
области техничког и информатичког образовања). Наставу 
из предмета одређених у ставу 1. овог члана могу да изводе 
и лица која су завршила двопредметне студије на факул-
тету, ако су на том факултету савладала програм из тих 
предмета у трајању од осам семестара. У складу са чланом 
141 став 7 Закона, послове наставника може да обавља 
лице које је стекло средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
или је положио испит из тог језика (из српског језика) по 
програму одговарајуће висикошколске обавезе. Обавезно 
образовање наставника прописано чланом 142 став 1 Зако-
на је 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, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са европским системом преноса бодова. 
Образовање из претходног става наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. Програм за стицање образовања из члана 142 став 1 
Закона остварује високошколска установа у оквиру акреди-
тованог студијског програма или као програм образовања 
током читавог живота, у складу са прописима којима се 
уређује високо образовање. Сматра се да наставник, који је 
у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из члана 142 став 1 Закона.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају на адресу школе. Потребна 
документација: 1. оригинал, или оверена фотокопија одго-
варајуће дипломе (уверења), уколико је кандидат мастер 
професор предметне наставе, доставља и доказ о претход-
но завршеним студијама првог степена из научне, однос-
но стручне области за тражени предмет; 2. оригинал или 
оверена фотокопија уверења Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у скла-
ду са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; 3. оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству Републике 
Србије; 4. доказ о знању српског језика у складу са чла-
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ном 141 став 7 Закона (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе/уверења о стеченом образовању на српском јези-
ку, или потврда којом кандидат доказује да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће висикош-
колске установе; 5. фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; 6. доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена у вези 
образовања стеченог у некој од република СФРЈ, и образо-
вања стеченог у иностранству: Када је образовање стечено 
у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у 
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Срп-
ској, а врста образовања не одговара врсти образовања 
која је прописана чланом 140 Закона, министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошкол-
ске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника. Када је 
образовање стечено у иностранству, испуњеност усло-
ва у погледу стеченог образовања за обављање послова 
наставника, на основу акта о признавању стране високош-
колске исправе и мишљења одговарајуће високошколске 
установе, утврђује решењем министар. Кандидати под И 
и ИИ достављају оригинал или оверену фотокопију одго-
варајућег решења министра. Непотпуне и неблаговреме-
но достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријавни формулар са документацијом доставити на горе 
наведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Сва потребна 
обавештења можете добити од секретара школе, лично 
или на телефон: 021/6433-201.

ДОПУНА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Оглас објављен 04.11.2020. године, у публикацији 
“Послови” број 906, за стицање звања и засни-
вање радног односа асистента са докторатом за 
ужу научну област Историја модерног доба (Исто-
рија Средње Европе), исправља се у делу УСЛОВИ, 
тако што се у делу који се односи на документацију 
потребну за пријаву на конкурс додаје: потврда о 
знању мађарског језика на нивоу Ц1 (због одржа-
вања вежби на Одсеку за мађарски језик). Остали 
делови конкурса остају непромењени.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”

21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Педагошки асистент
за ромски језик, на одређено време 

12 месеци

УСЛОВИ: услови за рад педагошког асистента прописани 
су чл. 136 и 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, р. 88/2017, 27/2018 и 10/2019 
и 6/20) и Правилником о педагошком асистенту и андра-
гошком асистенту (“Сл. гласник РС” 87/19); стечено средње 
образовање у четворогодишњем трајању; познавање ром-
ског језика; савладан програм обуке у складу са наведеним 
Правилником. Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба 
да испуњавају и услове прописане чл. 139 став 1 тачка 1, 2, 
3, 4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019).

ОСТАЛО: У року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са доставити: попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; доказ о стручној спреми; уве-
рење о познавању ромског језика; уверење о држављан-
ству; уверење о неосуђиваности за дела из члана 139 став 
1 тачка 3. Закона о основама система образовања и вас-
питања, које издаје надлежна служба МУП-а. Приложена 
документација не може бити старија од 6 месеци. Изабрани 
кандидат пре заснивања радног односа дужан је да доста-
ви лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и санитарну књижицу. 
Прикупљање и обрада података о кандидатима конкурса 
врши се у складу са Законом о заштити података о лич-
ности (“Службени гласник Републике Србије” бр. 87/18). 
Писане пријаве могу се доставити путем поште или донети 
лично на горе наведену адресу, са назнаком “за конкурс и 
радно место за које се кандидат пријављује”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Све информа-
ције могу се добити на телефон: 021/451-078 (сарадник за 
правне послове).

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

21428 Плавна, Маршала Тита 48

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора основне школе 
може да се пријави лице које испуњава услове прописане 
чланом 122, 139, чланом 140 став 1, 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
број 88 88/2017, и 27/2018 - др. закони 10/2019 и 6/2020) 
и Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 
108/2015) и то: 1. да има одговарајуће високо образовање 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања за наставника, педагога или психоло-
газа рад у основној школи, стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета (изузет-
но, ако се на конкурс не пријави ниједан канидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 овог закона, 
дужност директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог 
закона, односно лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем за наставника те врсте школе на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије) студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем и најмање десет 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања); 2. 
да има дозволу за рад (лиценцу) наставника и стручног 
сарадника; 3. да има обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност); 4. да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 5. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 6. да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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; за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да није прав-
носнажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније 
дужности и да за кандидата у току избора није утврђено 
да је против њега покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога 
за кривична дела наведена у овој тачки конкурса; 7. да има 
држављанство Републике Србије; 8. да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Осим утврђи-
вања испуњености услова за избор директора, Комисија за 
избор директора цениће и доказ о резултату стручно педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника) -ако га поседује, као резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, 
ако је кандидат претходно обављао дужност директора 
установе. Предност за избор директора установе обра-
зовања и васпитања има кандидат који је стекао неко од 
звања према прописима из области образовања.

ОСТАЛО: Документа која се достављају уз пријаву за конкурс: 
кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс приложи следећа 
документа као доказ о испуњености услова: диплому о сте-
ченом одговарајућем високом образовању; уверења о поло-
женом испиту за лиценцу за наставника, односно стручног 
сарадника; доказ о обуци и положеном испиту за директора 
установе (уколико кандидат поседује такав документ, а ако не 
дужан је да положи испит за директора у року од две године 
од дана ступања на дужност), потврду да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност 

за рад са децом и ученицима (може и из досијеа, а канди-
дат који буде изабран ће накнадно пре закључења уговора 
о међусобним правима и обавезама доставити ново лекарско 
уверење, које издаје надлежна здравствена установа); уве-
рење Министарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 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; за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (издат по објављивању конкурса); уверења надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге потврђивањем 
оптужнице којој није предходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлогаза наведена кривична дела (издат по објављивању 
конкурса); уверење надлежног привредног суда да кандидат 
није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (издат по објављивању конкурса); уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених за кандидате који су про-
менили име или презиме после издавања дипломе; доказ о 
знању српског језика у складу са одредбом члана 141 став 7 
Закона (достављају само кандидати који нису стекли средње, 
више или високо образовање на српском језику, у том случају 
кандидат доставља писани доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошколске установе). 
Поред наведеног, кандидат треба да достави краћи преглед 
кретања у служби, са биографским подацима и предлогом 
оквирног плана рада за време мандата, као и доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај 
просветног саветника (уколико је кандидат имао појединачни 
стручно-педагошки надзор); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
школе (овај доказ достављају само кандидати који су раније 
вршили дужност директора установе). Документација се под-
носи у оригиналу или у овереној фотокопији (фото-копије које 
нису оверене од стране надлежног органа неће се узимати у 
разматрање). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне службе за запо-
шљавање “Послови”. Школа нема обавезу да кандидату враћа 
документацију. Пријаве достављати на горе наведену адресу, 
са назнаком “Конкурс за директора”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко теле-
фона: 021/2078-245.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА

21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Оглас објављен у публикацији “Послови” 04.11.2020. 
године, поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Асиситент за ужу научну област 
Биомедицинске науке у спорту и 

физичком васпитању
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: уписане докторске студије или академски назив 
магистра наука и прихваћена тема докторске дисертације 
са завршеним претходним нивоима студија са укупном 
просечном оценом најмање 8 (осам). Кандидат треба да 
испуњава услове који су предвиђени Законом о високом 
образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17) и Статутом Факул-
тета спорта и физичког васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу 
биографију, доказе о испуњености услова из конкурса 
(оверену копију дипломе медицинског факултета, оверену 
копију дипломе о завршеним мастер студијама или дипло-
ме о стеченом академском називу магистра наука и потврду 
о уписаним докторским студијама или потврду о прихва-
тању теме докторске дисертације на медицинском факул-
тету), и доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве са доку-
ментацијом подносе се општој служби Факултета спорта 
и физичког васпитања на горе наведену адресу. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Контакт 
телефон: 021/450-188, локал 124. 

Наука и образовање
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ПАНЧЕВО

ПУ „КОЛИБРИ“
Ковачица

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
испуњава услове предвиђене Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то ако: 
1) има одговарајуће образовање: високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо образовање из 
области економије почев од 10. септембра 2005. године; 
високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године из области економије, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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 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 васпитно-образовни рад. 
Додатно знање: знање рада на рачунару. Диплома о сте-
ченом образовању на српском језику које се приложи као 
доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању српског јези-
ка под тачком 5.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) одштампан и 
попуњен пријавни формулар преузет са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС (формулар-за-конкурисање), 2) радну биогра-
фију (CV), тачну адресу пребивалишта и контакт телефон, 
3) оверену фото-копију дипломе или уверења о дипло-
мирању; 4) оригинал или оверену фото-копију уверења 
о држављанству; 5) оригинал или оверену фото-копију 
извода из матичне књиге рођених; 6) извод из казнене 
евиденције као доказ о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје надлежна полицијска управа (не ста-
рије од 6 месеци), 7) доказ о знању српског језика подносе 
само кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику, 8) пре закључења уговора о раду кандидат који је 
изабран доставља уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности, не старије од шест месеци. Сви дока-
зи прилажу се у оригиналу или фотокопији (не старије од 
6 месеци). Приложена конкурсна документација неће се 
враћати кандидатима. Пријавом на конкурс кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврху 
спровођења законом предвиђеног поступка - конкурса за 
пријем у радни однос на неодређено време. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Пријаве се подносе лично 
или путем препоручене пошиљке на адресу Предшколска 
установа „Колибри“, Др Јанка Булика бб, 26210 Ковачица, 
са назнаком „За конкурс за (уписати назив посла)“, у затво-
реној коверти. Информације о конкурсу могу се добити у 
предшколској установи код секретара на телефон: 013/662-
122, од 10.00 до 13.00 сати. Конкурс остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

26000 Панчево, Новосељански пут 31

1) Наставник патологије, наставник 
болести животиња, наставник 

професионалне праксе

2) Наставник епизоотиологије, 
наставник болести животиња, наставник 

професионалне праксе
УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању радних односа 
предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва услове за заснивање радног односа предвиђене чла-
ном 139 и на основу члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („ Сл. гласник” 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20), посебне услове у погледу стручне спреме за 
радна места предвиђена Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника, и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада пољоприв-
реда, производња и прерада хране („Сл. гласник - Просвет-
ни гласник“, бр 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018 и 2/20) 
и услове предвиђене систематизацијом радних места у 
Пољопривредној школи „Јосиф Панчић“ Панчево, и то: 
посебни услови у погледу стручне спреме за радна места 
(одговарајуће образовање) и то:

За радно место 1: одговарајуће образовање према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хра-
не („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 5/2015, 10/2016, 
2/2017, 13/2018 и 2/20), професионална пракса (за образов-
ни профил ветеринарски техничар): (1) дипломирани вете-
ринар; (2) доктор ветеринарске медицине; (3) дипломирани 
ветеринар за хигијену и технологију животних намирница; 
(4) дипломирани ветеринар за хигијену намирница ани-
малног порекла; (5) дипломирани инжењер пољопривреде 
за сточарство; (6) дипломирани инжењер пољопривреде, 
одсек за сточарство; (7) дипломирани инжењер пољоприв-
реде, смер сточарски; (8) мастер инжењер пољопривреде, 
претходно завршене основне академске студије (студијски 
програми: Зоотехника; Сточарска производња; Сточарство). 
Патологија и Болести животиња, (1) дипломирани ветери-
нар; (2) доктор ветеринарске медицине; (3) дипломирани 
ветеринар за хигијену и технологију животних намирница; 
(4) дипломирани ветеринар за хигијену намирница анимал-
ног порекла.

За радно место 2: одговарајуће образовање према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хра-
не („Сл. гласник - Просветни гласник“ бр 5/2015, 10/2016, 
2/2017, 13/2018 и 2/20), професионална пракса (за образов-
ни профил ветеринарски техничар): (1) дипломирани вете-
ринар; (2) доктор ветеринарске медицине; (3) дипломирани 
ветеринар за хигијену и технологију животних намирница; 
(4) дипломирани ветеринар за хигијену намирница ани-
малног порекла; (5) дипломирани инжењер пољопривреде 
за сточарство; (6) дипломирани инжењер пољопривреде, 
одсек за сточарство; (7) дипломирани инжењер пољоприв-
реде, смер сточарски; (8) мастер инжењер пољопривреде, 
претходно завршене основне академске студије (студијски 
програми: Зоотехника; Сточарска производња; Сточарство). 
- Епизоотиологије и Болести животиња и то: (1) дипломи-
рани ветеринар; (2) доктор ветеринарске медицине; (3) 
дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних 
намирница; (4) дипломирани ветеринар за хигијену намир-
ница анималног порекла. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја на адреси: http: www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Уз одштампан и својеручно потписан пријавни фор-
мулар са назнаком да се конкурише за одређено радно 
место, школи се достављају следећа документа: 1. овере-
на копија дипломе; 2. уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дело из члана 139 
став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања (за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверену фотокопију, не старију 
од 6 месеци), 3. уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију, не старију од 6 месеци), 4. доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује образовно - васпит-
ни рад (српски језик), диплома издата на српском језику. 
Кандидати уколико достављају оверену фотокопију дипло-
ме као доказ о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (дужни су то да назначе у својој пријави). 
У поступку одлучивања о избору по конкурсу, комисија 
ће кандидате који уђу у ужи избор упутити на претходну 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима, које ће вршити надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака у складу са чл. 154 
ст. 5 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Особа за 
контакт је секретар школе, 013/219-0023. Својеручно пот-
писане пријаве на конкурс слати на адресу: Пољопривред-
на школа „Јосиф Панчић“ Панчево, Новосељански пут 31, 
Панчево, са назнаком „За конкурс“.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА

ПСИХИЈАТРИЈСКЕ
БОЛЕСТИ “КОВИН” КОВИН 

Оглас објављен 21.10.2020. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: медицинска 
сестра - техничар у специјализованим психијатријс-
ким болничким установама које су организоване за 
двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пације-
ната без пристанка, за збрињавање и лечење психо-
тичних поремећаја у акутној фази, болести зависнос-
ти, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и 
психосоцијалну рехабилитацију, на одређено време 
до повратка запослених са привремене спречености 
за рад преко 30 дана, 1 извршилац.

ПОЖАРEВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА

„НИКОЛА ТЕСЛА“
12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Наставник музичке уметности
са 25% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог 
са функције

УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних премета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама. Конкурс 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе и 
следећу документацију: 1. пријавни формулар (попуњава 
се на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја), 2. оригинал или оверену 
фото-копију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог чла-
на мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 3. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фото-копију); 4. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фото-копију); 5. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима (што се доказује пре закључења уговора 
о раду); 6. уверење да лице није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (доказ доставља кандидат уз 
конкурсну документацију, а прибавља га код надлежне 
полицијске управе); 7. доказ да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; напред наведено образовање 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 (доставља се ориги-
нал или оверена фото-копија документа којим се доказује 
потребно образовање); 8. да зна српски језик и језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узи-
мати у обзир.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

12311 Топоница
тел. 012/266-396

e-mail: osdjuratoponica.mc@gmail.com

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за радно место 
наставника поред општих услова за заснивање радног 
односа у складу са чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС 
и 95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане одредбама чл. 139, 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20), Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19 и 2/2020), односно да: 1. 
поседује одговарајуће образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2. има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављан-
ство Републике Србије; 5 зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: биографију, пријавни формулар, диплому о 
стеченом одговарајућем образовању (оверена фото-ко-
пија), уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фото-копија, не старије од 6 месеци), доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику), извод из матичне књиге рођених (оверена 
фото-копија), уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
(доставља се пре закључења уговора о раду); уверење 
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван 
за кривична дела прописана чл. 139 ст.1 тач. 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена фото-копија уверења, не старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду.Сва остала документа су саставни део 
пријаве на конкурс. Избор се врши у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. У складу 
са чланом 154 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи најкасније у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Комсија утврђује испуње-
ност услова за пријем у радни однос, у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који уђу 
у ужи избор упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве на 
конкурс доставити лично или поштом у затвореној ковер-
ти, са назнаком „Конкурс за избор наставника математи-
ке“, на адресу: Основна школа „Ђура Јакшић“, Топоница 
бб, 12311 Мало Црниће, у року од 8 дана од дана објављи-

вања конкурса. Све информације о конкурсу могу се доби-
ти од секретара школе на број телефона: 012/266-396 и 
на имејл: osdjuratoponica.mc@gmail.com, сваким радним 
даном од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ“

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/8425-141

e-mail: osvoluja@gmail.com

Наставник енглеског језика

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник математике
са 66,64% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: а) да има одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника; б) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; в) да има 
држављанство Републике Србије; г) да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; д) 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 за законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Уз пријавни формулар који 
се преузима са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, и то: 1. диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци; 3. личну биографију - CV. Сви докази се подносе у 
оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен 
у просторијама ОШ „Слободан Јовић“ Волуја. Пријаве са 
доказима о испуњености услова се предају непосредно у 
секретаријату школе, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 
часова или поштом на горенаведену адресу. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве се предају у затвореној коверти, 
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на радно 
место наставника ____________________________ (уписа-
ти назив радног места за које се конкурише)“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ”
12112 Лучица, 15. октобар бб

тел. 012/566-266

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), односно: да има одго-
варајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 наведеног закона 
за наставника те врсте школе и подручја рада, педагога и 
психолога 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, 
трансдисципинарне студије другог степена које комбинују 
целину 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 има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или 
давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
првом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, као и да против кандидата није покренута 
истрага нити подигнута оптужница; да није правноснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има обуку и положен испит за 
директора установе (без овог услова пријава се неће сма-
трати непотпуном већ ће кандидат који буде изабран бити 
дужан да у законском року положи овај испит).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи: 1. оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; 2. оверену копију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
3. оригинал или оверену копију потврде о радном стажу 
са најмање осам година рада у области образовања, не 
старије од 6 месеци (кандидат који није у радном односу 
доставља оверену копију радне књижице); 4. оригинал или 
оверену копију уверења надлежног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора, не старије од 3 месеца; 
5. оригинал или оверену копију уверења да није осуђиван 
правноснажном пресудом за наведена кривична дела из 
чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, не старије од 3 месеца; 6. уверење привред-
ног суда да кандидат није осуђиван за привредни пеступ у 
вршењу раније дужности, не старије од 3 месеца; 7. ориги-
нал или оверену копију уверења о држављанству, не ста-
рије од 6 месеци; 8. оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, оверена копија не старија од 
6 месеци; 9. доказ у форми оверене копије за кандидата 
који је обављао или обавља функцију директора школе 
о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања; 10. лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (доставља кандидат који је изабран непосредно 
пре закључења уговора о уређивању међусобних права, 
обавеза и одговорности); 11. доказ о знању српског јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику; 12. кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и доставља га одштампаног 
уз осталу документацију. Уз пријаву на конкурс кандидат 
доставља и краћу биогрфију са прегледом кретања у служ-
би, као и предлогом програма рада директора за наредни 
мандатни период. Кандидат за директора школе који нема 
положен испит за директора, у случају да буде изабран, 
дужан је да овај испит положи у року од две године од 
ступања на дужност. Конкурсну документацију доставити 
на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директо-
ра школе“. Пријаве се могу доставити поштом или лично 
у секретаријат школе. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Све информације могу 
се добити на телефон: 012/566-266, сваког радног дана од 
8.00 до 14.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

12306 Велико Лаоле
тел. 012/346-816

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чланом 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и услове прописа-
не Правилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
108/15) и то: 1) да има одговарајуће образовање из члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника те врсте школе и подручја рада, 
за педагога и психолога и то: (1) на студијама другог сте-
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пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије 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 студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. 2) да има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника; 3) да има обуку и положен испит за 
директора школе (изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у законском 
року од дана ступања на дужност); 4) да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 6) да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 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 пона-
шање; 7) да није правноснажно осуђивано за привредни 
преступ; 8) да против кандидата није покренут кривични 
поступак, нити покренута истрага; 9) да има држављан-
ство Републике Србије; 10) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат који 
се пријављује за радно место директора школе попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз 
одштампан пријавни формулар прилаже следећу докумен-
тацију: 1) оверену фото-копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2) оверену фото-копију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка); 3) оверену фото-копију уверења о положеном испиту 
за директора установе (пријава која не садржи уверење о 
положеном испиту за директора установе неће се сматрати 
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у 
законском року положи испит за директора школе); 4) ори-
гинал или оверена фото-копију потврде о радном искуству, 
најмање осам година рада у области образовања и васпи-
тања 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 образо-
вања и васпитања; 5) оригинал или оверену фото-копију 
уверења о физичкој, психичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), не ста-
рије од 6 месеци; 6) оригинал уверења 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, оду-
зимање, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за примање и давање мита, за кривична 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја, 
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 (не старије од 6 месеци) или оверена 
фото-копија истог; 7) оригинал уверење да лице није пра-
воснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (не старије од 6 месеци) или оверена фото-ко-
пија истог; 8) оригинал уверења надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предло-
га за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци) 
или оверена фото-копија истог; 9) оригинал уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) 
или оверена фото-копија истог; 10) доказ о знању српс-
ког језика, уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику, оригинал или оверену фото-копију; 
11) доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), оригинал или 
оверену фото-копију, односно доказ да није вршен струч-
но-педагошки надзор у раду кандидата уколико истог није 
било, оригинал или оверену фото-копију; 12) резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (достављају само кандидати који су претход-
но обављали дужност директора установе), оригинал или 
оверену фото-копију, у случају да за време обављања 

дужности директора није вршен стручно-педагошки над-
зор установе и оцена спољашњег вредновања, доставити 
доказ о томе, оригинал или оверену фото-копију; 13) извод 
из матичне књиге рођених, оригинал (не старије од 6 месе-
ци) или оверена фото-копија истог; 14) биографија са пре-
гледом радне биографије и предлог програма рада школе 
за време мандата; 15) доказе о својим стручним и органи-
зационим способностима (необавезно). Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова слати препоручено у затвореној коверти, на 
адресу школе: Основна школа „Жарко Зрењанин“, Велико 
Лаоле бб, 12306 Велико Лаоле са назнаком „Конкурс за 
избор директора школе - не отварати” или предати лично 
на наведеној адреси, у секретаријату школе, сваког радног 
дана од 08.00 до 13.00 часова. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на телефон: 012/346-816.

ПРОКУПЉЕ

ГИМНАЗИЈА 
18430 Куршумлија, Карађорђева 2

тел. 027/389-020, 381-065 

Наставник српског језика
 и књижевности

на одређено време ради замене 
запосленог преко 60 дана, са 33,33% 

радног времена или 6 наставних часова 
недељно

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних 
Законом о раду треба да испуњавају и следеће услове: да 
имају одговарајуће високо образовање из члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019 и 6/2020) 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стучних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Службени гласник Републике Србије - Просветни глас-
ник“, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 
7/2019, 2/2020, 3/2020 и 14/2020); да имају одговарајуће 
образовање, и то: професор српског језика и књижев-
ности, професор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком, професор српске књижевности и језика, 
професор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу, дипломирани филолог српског језика са јуж-
нословенским језицима, професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност, професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и српскохрватски језик, професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за 
српскохрватски језик са јужнословенским језицима, профе-
сор српскохрватског језика са источним и западним словен-
ским језицима, професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску и општу књижевност, професор југосло-
венске књижевности са страним језиком, дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик, професор српског 
језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, 
мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Српскакњижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књи-
жевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), 
мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грами: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књи-
жевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), 
мастер филолог из области филолошких наука, професор 
југословенске књижевности из српског језика, мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет).

Наставник историје
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана, са 10% 
радног времена или 2 наставна часа 

недељно
УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар, дипло-
мирани историчар мастер, мастер историчар, мастер профе-
сор предметне наставе; лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима историје.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; диплому 
или уверење о завршеном факултету (оверена фото-ко-
пија); уверење о неосуђиваности и да се против кандида-
та не води истрага; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фото-копија, 
не старије од 6 месеци); доказ о знању језика на којем се 

остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговаруће образовање стекли на том језику). Лекар-
ско уверење се доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријаве слати на горе наведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

тел. 027/324-168, 329-601

Чистач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: основна школа. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, извод рођених, уверење о држављанству и уверење 
о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3.Закона о основама система образовања и васпитања. 
Пријаве слати на горе наведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА

„ВУК КАРАЏИЋ“
11320 Велика Плана, Момира Гајића 12

e-mail: eusvukvp@gmail.com

Наставник физичког васпитања
са 30% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са 
функције

УСЛОВИ: 1. професор физичког васпитања; 2. дипломира-
ни педагог физичке културе; 3. професор физичке културе; 
4. професор физичког васпитања - дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране; 5. професор физичког васпитања 
- дипломирани организатор спортске рекреације; 6. профе-
сор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; 
7. дипломирани професор физичког васпитања и спорта 
- мастер; 8. дипломирани професор физичког васпитања 
и кинезитерапије - мастер; 9. мастер професор физичког 
васпитања и спорта; 10. мастер професор физичког вас-
питања и кинезитерапије; 11. мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет). 
У радни однос може бити примљено лице које испуњава 
следеће услове: 1. да је држављанин Републике Србије,  
2. да има одговарајуће образовање (прописану стручну 
спрему) према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Службени гласник 
РС - Просветни гласник РС“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 
- исп, 13/2016, 2/2017, 13/2018 7/2019, 2/2020, 14/2020 
и 15/2020) за наведени наставни предмет, да испуњава 
услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“; бр. 
88/2017 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020); 3. да није 
осуђивано правоснажном пресудом за крвично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 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 дискримини-
тарно понашање; 4. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (наведени доказ 
доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а пре 
потписивања уговора о раду); 5. да зна српски језик - језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; 6. да поседу-
је образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено 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 (члан 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања). У поступку одлучивања 
о избору по конкурсу комисија ће кандидате који уђу у ужи 
избор упутити на претходну психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју ће вршити надлеж-
на служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака, у складу са чланом 154 став 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања и чланом 155 став 1 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
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ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
у делу Ново на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015 FORMULAR - ZA KONKURISANJE. 
Уз одштампан својеручно потписан пријавни формулар, са 
назнаком да се конкурише на одређено радно место, шко-
ли се доставља и: краћа биографија, оверена фото-копија 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених, ориги-
нал или оверена фото-копија), доказ о неосуђиваности кан-
дидата за наведена кривична дела утврђена чланом 139 
став 1 тачка 3 Закона, доказ о непостојању дискриминатор-
ног понашања, као и доказ да кандидат није под истрагом 
саставни су део пријаве на конкурс; доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ 
су обавезни да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику - доказује се потврдом одго-
варајуће образовне установе да је кандидат положио испит 
из српског језика - оригинал или оверена фото-копија). Кан-
дидат је дужан, уколико не поседује образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова, да 
исто стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Кандидати који имају положен стручни испит или 
испит за лиценцу или који су имали педагогију и психоло-
гију на факултету, дужни су да доставе доказ о томе. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве комисија ће одбацити. Благовре-
меном пријавом сматра се пријава која је непосредно пре-
дата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је 
пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене 
пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу или на 
дан државног празника, рок истиче првог наредног радног 
дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу 
садржи све прилоге којима кандидат доказује да испуња-
ва услове за избор у складу са Законом и овим конкурсом. 
Наведена документа не смеју бити старија од 6 месеци, а 
приложене фото-копије морају бити оверене од надлежног 
органа као доказ да су верне оригиналу. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована решењем донетим од стра-
не директора школе. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Комисија ће кандида-
те који уђу у ужи избор упутити на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима у просто-
ријама школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени. Комисија доноси решење о избору у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Лице које буде изабрано по конкурсу дужно је да при-
ложи доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) пре закључења уговора о раду. Својеручно потписа-
не пријаве на конкурс се достављају у затвореној коверти, 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“ (лично 
или путем поште). Ближе информације о конкурсу можете 
добити код секретара школе путем телефона: 026/516-247.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел./факс: 026/513-859

Наставник предметне наставе - физичко 
васпитање

са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 

функције
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос прописани чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: 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 изречана безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 
1 тачке 1), 3), 4), 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. Образовање наставни-
ка предметне наставе: одговарајуће високо образовање за 
обављање послова наставника прописано је чл. 140 и чл. 
142 Закона о основама система образовања и вапитања: 
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 групу 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 3) лице из става 1 тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; 4) степен и врста образовања наставника 
физичког васпитања прописани су: Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, 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, 7/2019, 2/2020 и 
14/2020) и то: 1) професор физичког васпитања; 2) дипло-
мирани педагог физичке културе; 3) професор физичке 
културе; 4) професор физичког васпитања - дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране; 5) професор физичког 
васпитања - дипломирани организатор спортске рекре-
ације; 6) професор физичког васпитања - дипломира-
ни кинезитерапеут; 7) дипломирани професор физичког 
васпитања и спорта - мастер; 8) дипломирани професор 
физичког васпитања кинезитерапије - мастер; 9) мастер 
професор физичког васпитања и спорта; 10) мастер про-
фесор физичког васпитања и кинезитерапије; 11) мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет). Обавезно образовање, за наставнике, 
из чл. 140 Закона је и образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Наведено образовање, уколико 
нема, 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. Докази о испуње-
ности услова за пријем у радни однос и обављање посло-
ва на овом радном месту, прописани чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања из тачака 1), 
3), 4), 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву на конкурс кандидат доставља: кратку биографију; 
оверену фото-копију дипломе; уколико поседује, оригинал 
или оверену фото-копију уверења о положеном стручном 
испиту за наставника; уколико поседује, оригинал или 
оверену фото-копију исправе којом доказује да има 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; оригинал 
или оверену фото-копију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фото-копију); уверење МУП-а да лице није 
осуђивано са правним последицама у смислу чл. 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику), 
оригинал или оверену фото-копију. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Документација се предаје или путем поште доставља на 
адресу: Техничка школа „Никола Тесла“, Војводе Мишића 
3, 11320 Велика Плана. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкуса. Неблаговремене пријаве, као и 
пријаве са непотпуном и од стране јавног бележника нео-
вереном документацијом, неће бити узете у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу можете добити на теле-
фон: 026/513-859. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„СТАНОЈЕ ГЛАВАШ“
11423 Глибовац
тел. 026/391-129

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 19.02.2020. 
године, поништава се у целости.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11328 Водањ

тел. 026/4715-004

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 или 
3 и чл. 122 став 5 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19 и 6/20), и то: поседовање одговарајућег 
образовања из члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања; поседовање дозволе за рад 
(лиценца) наставника или стручног сарадника; положен 
испит за директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на дужност); посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са ученицима; држављанство Републике Србије; 
знање језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у 
складу са законом; најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Уз попуњен пријавни фор-
мулар који се преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидат је дужан да достави следећу документацију, 
у оригиналу или овереној фотокопији, не старије од 6 
месеци: 1) извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом; 2) уверење о држављанству РС; 3) диплому 
о стеченом одговарајућем образовању; 4) уверење о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
наставника или стручног сарадника; 5) уверење о поло-
женом испиту за лиценцу директора (пријава која не 
садржи уверење о положеном испиту за лиценцу дирек-
тора неће се сматрати непотпуном, а изабрани канди-
дат ће бити у обавези да у законском року положи испит 
за директора); 6) уверење основног и вишег суда да се 
не води кривични поступак, није покренута истрага; 7) 
уверење привредног суда да није правноснажно осуђи-
ван за привредни преступ; 8) доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања из казнене 
евиденције МУП-а РС; 9) лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма; 10) доказ о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику); 11) потврду о најмање 
8 година радног стажа рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 12) доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (уколико поседује); 13) 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцени спољашњег вредновања (само за канди-
диде на конкурсу који су претходно обављали дужност 
директора установе); 14) биографију са прегледом кре-
тања у служби и предлогом програма рада директора 
установе. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на 
конкурс достављају се непосредно или путем поште на 
адресу школе, са назнаком „Конкурс за избор директора 
школе“: ОШ „Вожд Карађорђе“, Петра Костића 1, 11328 
Водањ. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
од секретара школе путем телефона: 026/4715-004.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
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ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109

тел. 026/4791-205

Наставник историје
за 35% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања: да имају одговарајуће образовање, у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да имају држављанство Републике 
Србије (извод из МК рођених и уверење о држављан-
ству); да знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; обавезно је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства (део „Ново на сајту”), а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра 
се својеручно потписана пријава која садржи: попуњен 
пријавни формулар (формулар за пријаву на конкурс); 
уверење о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци (може и оверен препис/фото-копија); извод 
из матичне књиге рођених или оверен препис/фото-ко-
пија; оверен препис/фото-копију дипломе о стеченој 
стручној спреми; оверен препис или оверену фото-копију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (кандидати за послове наставника, стручног 
сарадника или секретара школе, осим приправника и дру-
гих лица која могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита); доказ о неосуђиваности (уверење 
из МУП-а); доказ о знању српског језика/доказ о знању 
српског језика и језика на којем ће остваривати образов-
но-васпитни рад код послодавца (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику/на 
српском језику и на језику на којем ће остваривати обра-
зовно-васпитни рад код послодавца); уверење (потврда) 
високошколске установе да кандидат има образовање из 
члана 140 ЗОСОВ-а из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова. Кандидат који је у току студија положио испите 
из педагогије, психологије и методике или има положен 
стручни испит или испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, али о томе мора да пружи одговарајући доказ. Потреб-
но је да у пријави кандидати наведу и актуелни број 
фиксног или мобилног телефона и тачну адресу преби-
валишта. Пожељно је доставити и радну биографију. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Напомена: документација 
се не враћа кандидатима који доставе пријаве. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује директор. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступа-
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 спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе из става 6. 
овог члана и доноси решење о избору кандидата у року 

од осам дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Додатне информације путем 
телефона: 026/4791-205, секретар школе. Пријаве се дос-
тављају непосредно или путем поште на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс“.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-380

Наставник разредне наставе
у првом циклусу функционалног 

основног образовања одраслих, са 60% 
радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуне следеће услове: 1. 
занимање - једно од наведених: професор разредне наста-
ве, професор педагогије са претходно завршеном педагош-
ком академијом или учитељском школом, професор раз-
редне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разред-
не наставе и ликовне културе за основну школу; 2. посе-
довање психичке, физичке и здравствене способност; 3. 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца или да кандидати нису правоснажном 
пресудом осуђивани за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републи-
ке Србије; 5. да знају српски језик. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом школи достављају: 1. радну 
биографију, 2. уверење о држављанству, 3. диплому или 
уверење о стеченом образовању, 4. уверење о положеном 
испиту за лиценцу или уверење о положеним испитима из 
психологије, педагогије и методике од најмање 30 бодова, 
од којих најмање 6 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова (уколико 
поседује), 5. уверење о неосуђиваности које издаје надлеж-
на полицијска управа, 6. кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику потребно је да приложе доказ о 
знању српског језика. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Потребно је тражена 
документа приложити у оригиналу или оверене фотоко-
пије (овера не сме бити старија од 6 месеци). Уверење о 
држављанству и о неосуђиваности не могу бити старији од 
6 месеци. Уколико се, уместо дипломе, прилаже уверење о 
стеченом образовању, оно не сме бити старије од 6 месеци. 
Неблаговремене, непотпуне пријаве, као и пријаве уз које 
су достављене неоверене фотокопије потребних докумена-
та, неће се узимати у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, лично или 
телефоном: 026/4617-380.

ОШ „ХЕРОЈ СРБА“
11314 Осипаоница, Кнеза Михајла бб

тел. 026/751-071, 026/410-3338

Наставник историје
са 65% радног ангажовања, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања и то: 1) да је стекао одговарајуће образовање: 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 
или студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 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 и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. У складу са чланом 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, наставник мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова и сматра 
се да наставник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има образовање из става 1 чла-
на 142 Закона о основама система образова, а кандидат 
који нема образовање из члана 142 став 1 обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише у року од две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Потребно је да кандидат испуњава услове у 
погледу степена и врсте образовања, прописане Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника у основној школи, услови из става 2 тачка 1 ове 
одлуке доказују се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. Докази о испуњености услова из 
става 2 тачка 1 подтачке 1), 3), 4) и 5) ове одлуке саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из подтачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Уз попуњен и одштам-
пан пријавни формулар који се може преузети на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати треба да доставе оригинале или 
оверене фотокопије следећих докумената: диплому или 
уверење о стеченом одговарајућем образовању; доказ да 
кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона (уверење полицијске управе са изводом из 
казнене евиденције издатим од стране МУП-а РС, не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ о позна-
вању српског језика, као језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - доставља само кандидат који који 
није стекао диплому на српском језику (потврда, уверење 
или други документ којим се доказује да је испит из српс-
ког језика положен по пограму одговарајуће високошкол-
ске установе); краћу радну биографију. Кандидат је дужан 
да назначи адресу електронске поште и контакт телефон. 
Кандидати који уђу у ужи избор упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за запошљавање. Изабрани канди-
дат је у обавези да лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравстевној способности за рад са децом и ученицима 
достави пре закључења уговора о раду. Фотокопије доку-
мената које нису оверене од надлежног органа неће се узи-
мати у обзир. Конкурс спроводи конкурсна комисија имено-
вана решењем донетим од стране директора школе. Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно 
или путем поште на адресу: ОШ „Херој Срба“, Улица кнеза 
Михаила бб, 11314 Осипаоница.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче 2

тел. 025/440-431

Наставник математике 
за 67,78% радног времена

Наставник математике 
на одређено време

Стручни сарадник - библиотекар
на одређено време до повратка одсутног 

радника
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајући степен и врсту 
школске спреме: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; звање у складу са 

Наука и образовање
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Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 6/96, 3/2010,...... 13 /18, 11/19, 2/2020) 
- образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) 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 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 дискрими-
наторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Кандидати уз 
пријавни формулар подносе: 1. оверен препис или овере-
ну фото-копију дипломе о стеченом образовању, 2. доказ да 
имају образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, 3. уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фото-копија, не старија од 6 месеци), 4. уверење 
да кандидат није осуђиван. Лекарско уверење подноси иза-
брани кандидат пре потписивања уговора о раду. У поступ-
ку одлучивања о избору наставника и стручног сарадника 
врши се ужи избор кандидата који се упућују на претходну 
проверу психофизичких способности за рад са ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Пријавне формуларе са 
потребном документацијом доставити на адресу: Основна 
школа „Доситеј Обрадовић“ Сомбор, Славише Вајнера Чиче 
2 или лично предати секретару школе. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе преко теле-
фона: 025/440-431.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412-030

Асистент за ужу научну област Методика 
наставе ликовне културе

на одређено време, на период од 3 
године

УСЛОВИ: Кандидати морају имати статус студента док-
торских академских студија на студијском програму: док-
тор методике наставе (са оријентацијом ка ужој научној 
области), доктор науке о уметности (са оријентацијом ка 
ужој научној области), академски назив магистра наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације из уже 
научне области; да је сваки од претходних нивоа студија 
завршен са просечном оценом најмање 8, те да кандидати 
испуњавају услове за избор у звање асистента који су про-
писани Законом о високом образовању, Статутом и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и општим 
актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз 
пријаву подносе: оверену фото-копију дипломе и додатак 
диплома, уверење да су студенти одговарајућих доктор-
ских академских студија, кратку биографију, библиогра-
фију објављених радова и саме радове, уверење да нису 
осуђивани (МУП) и очитану личну карту или фото-копију. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Поступак избора у звање и заснивање радног односа спро-
води се у складу са одредбама Закона о високом образо-
вању, одредбама Статута и општих аката универзитета у 
Новом Саду и Статута и општих аката Факултета. Рок за 
пријаву је 15 дна од објављивања у публикацији „Послови“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635

Васпитач
за рад у групи на мађарском језику, у 

Богојеву, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: а) 
да има одговарајуће образовање за васпитача стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или мастер струковне сту-
дије), на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године; на студијима првог степена 
(основне струковне студије, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање за васпитача; посло-
ве васпитача може да обавља лице које је стекло одгова-
рајуће образовање на мађарском језику или је положило 
испит из мађарског језика са методиком; б) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
(доказ се подноси пре закључења уговора о раду); ц) 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; д) да има држављанство 
Републике Србије; е) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад; ф) да има радно иску-
ство на пословима васпитача најмање 1 годину. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Пријаве послати на адресу: 
Жарка Зрењанина бб, 25250 Оџаци или лично. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Уз пријаву доставити: попуњен формулар који се налази 
на званичној интернет странице Министарства просве-
те; биографију; оверену фото-копију дипломе о стеченом 
образовању и доказ о познавању мађарског језика; доказ 
о рандом искуству; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фото-копију); уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фото-копију); доказ да лице није 
осуђивано за кривична дела из тачке 2 конкурса из МУП-а, 
не старије од 6 месеци.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

25221 Кљајићево
Иве Лоле Рибара 51

тел. 025/852-026

Наставник музичке културе
за 50% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова услова за пријем у радни 
однос из чл. 24 ст. 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлуке УС, бр. 113/2017), кандидат треба да испуни усло-
ве из члана 139, 140, 142, 144 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 
27/2018), и то: а) да има одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника - наставник музичке културе („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 уче-
ницима; в) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 дискрими-
наторно понашање, г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријавни формулар који се преузима 
на сајту Министарства просвете науке и технолошког раз-
воја, (www.mpn.gov.rs), кандидати достављају конкурсну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању; 

извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци; доказ да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 месеци); личну био-
графију потписану - CV; доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи, или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од тога најмање 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова; доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Сви докази подносе се 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 8 дана упућују 
се на психолошку процену за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Разговор са кандидатима са листе биће обављен у прос-
торијама ОШ „Никола Тесла” у Кљајићеву, Иве Лоле Риба-
ра 51. Пријаве са доказима о испуњености услова предају 
се у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за пријем у 
радни однос на радно место - наставник музичке културе“ 
препоручено поштом или лично у секретаријату школе сва-
ког радног дана од 8.00 до 13.00 часова. Адреса на коју се 
пријаве предају: ОШ „Никола Тесла” Кљајићево, Иве Лоле 
Рибара 51, 25221 Кљајићево.

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова услова за пријем у рад-
ни однос из чл. 24 ст. 1 Закона о раду („Сл. гласник РС” 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлуке УС, бр. 113/2017), кандидат треба да испуни усло-
ве из чл. 139, 140, 142, 144 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 
27/2018), и то: а) да има одговарајуће образовање у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника - наставник математике („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 психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријав-
ни формулар који се преузима на сајту Министарства 
просвете науке и технолошког развоја, (www.mpn.gov.rs), 
кандидати достављају конкурсну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса и то: диплому о 
стеченом одговарајућем образовању; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству не старије од 
6 месеци; доказ да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона (не старије од 6 месеци); личну биографију (пот-
писану) - CV; доказ да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од тога најмање 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Сви докази подносе се у 
оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и небла-
говремене пријаве, неће бити узете у разматрање. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Разговор са кандидатима са листе биће обављен 
у просторијама ОШ „Никола Тесла” у Кљајићеву, Иве Лоле 
Рибара 51. Пријаве са доказима о испуњености услова 

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом



Бесплатна публикација о запошљавању 4511.11.2020. |  Број 907 |   

предају се у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за 
пријем у радни однос на радно место - наставник мате-
матике“ препоручено поштом или лично у секретаријату 
школе сваког радног дана од 8.00 до 13.00 часова. Адреса 
на коју се пријаве предају: ОШ „Никола Тесла” Кљајићево, 
Иве Лоле Рибара 51, 25221 Кљајићево.

Наставник математике
за 77,76% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова услова за пријем у радни 
однос из чл. 24 ст. 1 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлуке УС, бр. 113/2017), кандидат треба да испуни усло-
ве из члана 139, 140, 142, 144 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 
27/2018), и то: а) да има одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника - наставник математике („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 правноснажном пресудом за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна 
српски језик на којем се остварује образовно васпитни рад. 
Уз пријавни формулар који се преузима на сајту Министар-
ства просвете науке и технолошког развоја, (www.mpn.gov.
rs), кандидати достављају конкурсну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса и то: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству не старије од 6 
месеци; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Зако-
на (не старије од 6 месеци); личну биографију (потписану) 
- CV; доказ да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од тога најмање 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, и шест бодова праксе у 
установи, у складу са европским системом преноса бодова. 
Доказ о здравственој способности за рад са децом и учени-
цима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Сви докази подносе се у оригиналу или овереној 
фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене 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 канди-
датима са листе биће обављен у просторијама ОШ „Никола 
Тесла” у Кљајићеву, Иве Лоле Рибара 51. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова предају се у затвореној коверти 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос на радно 
место- наставник математике “ препоручено поштом или 
лично у секретаријат школе сваког радног дана од 8.00 до 
13.00 часова. Адреса на коју се пријаве предају: ОШ „Нико-
ла Тесла” Кљајићево, Иве Лоле Рибара 51, 25221 Кљајиће-
во.

Наставник немачког језика
за 88,88% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова услова за пријем у радни 
однос из чл. 24 ст. 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлуке УС, бр. 113/2017), кандидат треба да испуни услове 
из чл. 139, 140, 142, 144 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018), 
и то: а) да има одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника - наставник немачког језика („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 правноснажном пресудом за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 

против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријавни формулар који се преузима на сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, (www.mpn.
gov.rs), кандидати достављају конкурсну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса и то: дипло-
му о стеченом одговарајућем образовању; извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству не старије од 
6 месеци; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Зако-
на (не старије од 6 месеци); личну биографију (потписану) 
- CV; доказ да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи, или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од тога најмање 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, и шест бодова праксе у 
установи, у складу са европским системом преноса бодова. 
Доказ о здравственој способности за рад са децом и учени-
цима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Сви докази подносе се у оригиналу или овереној 
фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће 
бити узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене 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 канди-
датима са листе биће обављен у просторијама ОШ „Никола 
Тесла” у Кљајићеву, Иве Лоле Рибара 51. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова предају се у затвореној коверти 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос на радно 
место - наставник немачког језика” препоручено поштом 
или лично у секретаријат школе, сваког радног дана од 
8.00 до 13.00 часова. Адреса на коју се пријаве предају: 
ОШ „Никола Тесла” Кљајићево, Иве Лоле Рибара 51, 25221 
Кљајићево.

Чистачица (чистач просторија) 
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни опште услове из Зако-
на о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 113/17) као и усло-
ве из члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018), и то: 
а) да има одговарајуће образовање (минимум: заврше-
на основна школа), б) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или 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, 
г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна срп-
ски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријавни формулар који се преузима на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), 
кандидати достављају конкурсну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса и то: диплому о 
стеченом одговарајућем образовању (или сведочанство о 
завршеном основном образовању); извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци; доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона (не 
старије од 6 месеци); личну биографију (потписану) - CV; 
доказ о здравственој способности за рад са децом и учени-
цима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Сви докази подносе се у оригиналу или овереној 
фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене 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 канди-
датима са листе биће обављен у просторијама ОШ „Никола 
Тесла” у Кљајићеву, Иве Лоле Рибара 51. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова предају се у затвореној коверти 

са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос на радно 
место: чистачице -чистач просторија” препоручено поштом 
или лично у секретаријат школе сваког радног дана од 8.00 
до 13.00 часова. Адреса на коју се пријаве предају: ОШ 
„Никола Тесла” Кљајићево, Иве Лоле Рибара 51, 25221 
Кљајићево.

СУБОТИЦА

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
24000 Суботица, Максима Горког 38

Наставник предметне наставе стручних 
предмета у подручју рада Шумарство и 
обрада дрвета, област обраде дрвета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 1. на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та, студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз услов да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2. на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. На основу члана 4 тачка 1) Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 
2/2017, 4/2018, 13/2018 и 15/2019), наставу из струч-
них предмета у области Обрада дрвета може да изво-
ди: дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета, 
дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију, 
дипломирани инжењер прераде дрвета, мастер инжењер 
шумарства, претходно завршене основне академске 
студије из области прераде дрвета, мастер инжењер 
машинства, изборно подручје - Савремене технологије 
обликовања пластике и дрвета (са претходно завршеним 
основним академским студијама у области прераде дрве-
та, а на мастер академским студијама, положени изборни 
предмети из области обраде дрвета), мастер инжењер 
технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и 
производа од дрвета, претходно завршене основне ака-
демске студије из области технологије, менаџмента и 
пројектовања

Наставник предметне наставе стручних 
предмета у подручју рада Геодезија и 

грађевинарство
са 54% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 1. на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та, студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, 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 годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. На основу члана 3 тачка 
1) Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада геодезија и грађевинар-
ство („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 
10/2019 и 2020), наставу из стручних предмета у области 
Грађевинарство може да изводи: дипломирани грађе-
вински инжењер, дипломирани грађевински инжењер 
за конструкције, дипломирани грађевински инжењер за 
хидротехнику, дипломирани грађевински инжењер за 
путеве и железнице, дипломирани грађевински инжењер 
за планирање и грађење насеља, дипломирани грађевин-
ски инжењер за менаџмент, технологију и информатику 
у грађевинарству, дипломирани инжењер архитектуре, 
дипломирани инжењер грађевинарства, мастер инжењер 
грађевинарства, претходно завршене студије првог сте-
пена - основне академске студије у области грађевинског 
инжењерства, мастер инжењер архитектуре, претходно 
завршене студије првог степена - основне академске сту-
дије у области архитектуре и урбанизма, мастер инжењер 
урбанизма, претходно завршене студије првог степена - 
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основне академске студије у области архитектуре и урба-
низма, мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, 
претходно завршене студије првог степена - основне ака-
демске студије у области архитектуре и урбанизма.

Наставник практичне наставе у подручју 
рада Геодезија и грађевинарство

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 1. на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз услов 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 про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Изузетно, наставник јесте и лице са 
стеченим одговарјућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. Послове настав-
ника практичне наставе у стручној школи може да обавља 
и лице са одговарајућим образовањем из члана 140 став 
3 Закона или са одговарајућим средњим образовањем и 
положеним специјалистичким, односно мајсторским испи-
том и петогодишњим радним искуством у струци стеченим 
после специјалистичког, односно мајсторског испита. На 
основу члана 3 тачка 25в) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада геодезија 
и грађевинарство („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 16/2015, 10/2019 и 2020), практичну наставу у области 
Грађевинарство може да изводи: инжењер грађевинар-
ства, грађевински инжењер, виши стручни радник грађе-
винске струке, наставник практичне наставе грађевинске 
струке, пети степен стручне спреме, специјалистичко обра-
зовање, дипломирани грађевински инжењер, дипломира-
ни грађевински инжењер за конструкције, дипломирани 
грађевински инжењер за хидротехнику, дипломирани 
грађевински инжењер за путеве и железнице, дипломира-
ни грађевински инжењер за планирање и грађење насеља, 
дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, техно-
логију и информатику у грађевинарству, дипломирани 
инжењер архитектуре, дипломирани инжењер грађеви-
нарства, одговарајуће средње образовање, положен спе-
цијалистички односно мајсторски испит и петогодишње 
радно искуство у струци стечено после специјалистичког 
односно мајсторског испита, 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, претход-
но завршене студије првог степена - основне академске 
студије у области архитектуре и урбанизма, дипломирани 
инжењер грађевинарства, дипломирани инжењер архи-
тектура, дипломирани инжењер урбанизма, специјалиста 
струковни инжењер грађевинарства, претходно завршене 
основне струковне студије у области архитектуре и урба-
низма, струковни инжењер грађевинарства. Лица са завр-
шеним одговарајућим мастер студијама треба да су завр-
шила студије првог степена - основне академске студије у 
области грађевинског инжењерства и области архитектуре 
и урбанизма. Сва лица са горе наведеним образовањем 
треба да су стекла и 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.

Техничар одржавања информационих 
система и технологија

са 50% радног времена
УСЛОВИ: на основу члана 27 Правилника о организацији 
и систематизацији радних места у Политехничкој школи 
Суботица (дел. бр. 01-140 9/2018), за обављање послова 
радног места техничар одржавања информационих сис-
тема и технологија - запослени на одржавању рачунара, 
радни однос може се засновати са лицем које има четврти 
или пети степен стручне спреме електро или машинске 
струке.

Чистачица
УСЛОВИ: на основу члана 29 Правилника о организацији 
и систематизацији радних места у Политехничкој школи 
Суботица (дел.бр. 01-140 9/2018), за обављање послова 
радног места чистачица - запослени на пословима одржа-

вања хигијене, радни однос може се засновати са лицем 
које има први степен стручне спреме, односно завршену 
основну школу.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139 ЗОСОВ, и то: има одговарајуће образовање, има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
има држављанство Републике Србије, зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. На осно-
ву члана 141 став 7 ЗОСОВ, послове наставника може да 
обавља лице које је стекло средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује образовно-вас-
питни рад или је положило испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Наставник 
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 психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са европским системом пре-
носа бодова. Наведено образовање 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 који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, има горе 
наведено образовање (члан 142 ЗОСОВ). Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: пријавни формулар 
са интернет сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (www.mpn.gov.rs), потписану биографију 
кандидата (Curriculum Vitae), оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, доказ о претходном образо-
вању, односно о радном искуству (за радно место под 
бројем 3.), уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о неосуђи-
ваности (оригинал или оверену фотокопију, прибавља се 
у надлежној полицијској управи према месту пребива-
лишта), доказ о испуњености услова из члана 141 став 7 
Закона (за радна места под 1, 2 и 3), доказ о испуњености 
услова из члана 142 Закона (образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно положен 
стручни испит или испит за лиценцу наставника) - наве-
дено образовање 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 (за радна 
места под 1, 2 и 3), лекарско уверење, којим се доказује 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима (доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду). Конкурс спроводи конкурс-
на комисија, коју је именовао директор школе, Решењем, 
дел.бр. 01-864 од 02.11.2020. године. 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 изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упутиће се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија ће обавити разговор са кандидатима са 
листе кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос и донети решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Кандидат који учествује у изборном поступку има право 
да, под надзором овлашћеног лица у школи, прегледа сву 
конкурсну документацију, у складу са законом. Пријаве на 
конкурс слати на адресу: Политехничка школа, Максима 
Горког 38, Суботица 24000. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Лице задуже-
но за давање обавештења о конкурсу: Исидора Оташе-
вић, 024/663-107 Непотпуне и неблаговремено приспеле 
пријаве неће се узети у разматрање.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ“ 

15000 Шабац, Владе Јовановића 52

Наставник ликовног
са 35% норме, на одређено време 

ради замене запослене преко 60 дана, 
односно до повратка запослене са 
боловања (породиљског одсуства) 

УСЛОВИ: Кандидат поред одговарајућег образовања 
предвиђеног Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основним школама, тре-
ба да испуњава и друге услове у складу са чл. 139 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да 
има одговарајуће образовање из члана 140 став (1) и (2) 
(изузетно и став 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење, не старије од 6 месеци); 3) да није правоснажном 
судском пресудом осуђиван 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 
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 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
што онемогућава рад у образовању; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 

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 пријавним формула-
ром достављају установи. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству, односно извод из матичних књиге 
рођених), оверени препис/фото-копију дипломе о стече-
ном образовању, доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима), 
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног 
понашања и краћу биографију. Пријаве се достављају на 
адресу школе: Основна школа „Николај Велимировић“, 
15000 Шабац, Владе Јовановића 52, са назнаком: „Конкурс 
за наставника разредне наставе“ или лично код секретара. 
Ближа обавештења могу се добити код секретара школе, 
на број телефона: 015/350-483.

Наставник биологије
са 20% норме, на одређено време 

ради замене запослене преко 60 дана, 
односно до повратка запослене са 
боловања (породиљског одсуства) 

УСЛОВИ: Кандидат поред одговарајућег образовања пред-
виђеног Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основним школама, треба да 
испуњава и друге услове у складу са чл. 139 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1) да има одго-
варајуће образовање из члана 140 став (1) и (2) (изузетно и 
став 3) Закона о основама система образовања и васпитања; 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 
6 месеци); 3) да није правоснажном судском пресудом осуђи-
ван за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и кривична 
дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање и 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, што онемогућава рад у обра-
зовању; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. 

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 пријавним формуларом 
достављају установи. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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пријаве неће бити разматране. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење 
о држављанству, односно извод из матичних књиге рође-
них), оверен препис/фото-копију дипломе о стеченом обра-
зовању, доказ о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на тим језицима), доказ 
о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног пона-
шања и краћу биографију. Пријаве се достављају на адре-
су школе: Основна школа „Николај Велимировић“, 15000 
Шабац, Владе Јовановића 52, са назнаком: „Конкурс за 
наставника разредне наставе“ или лично код секретара. 
Ближа обавештења могу се добити код секретара школе, 
на број телефона: 015/350-483.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запослене преко 60 дана, односно 
до повратка запослене са боловања 

(породиљског одсуства) 
УСЛОВИ: Кандидат поред одговарајућег образовања пред-
виђеног Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основним школама, треба да 
испуњава и друге услове у складу са чл. 139 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1) да има одго-
варајуће образовање из члана 140 став (1) и (2) (изузетно и 
став 3) Закона о основама система образовања и васпитања; 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 
6 месеци); 3) да није правоснажном судском пресудом осуђи-
ван за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и кривична 
дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање и 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 што онемогућава рад у обра-
зовању; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. 

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 пријавним формуларом 
достављају установи. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење 
о држављанству, односно извод из матичних књиге рође-
них), оверен препис/фото-копију дипломе о стеченом обра-
зовању, доказ о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на тим језицима), доказ 
о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног пона-
шања и краћу биографију. Пријаве се достављају на адре-
су школе: Основна школа „Николај Велимировић“, 15000 
Шабац, Владе Јовановића 52, са назнаком: „Конкурс за 
наставника разредне наставе“ или лично код секретара. 
Ближа обавештења могу се добити код секретара школе, 
на број телефона: 015/350-483.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 50% 
радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице које има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) - наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне струдије, специја-
листичке академске студије и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајуће пред-
мете, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; лице из подтачке 2 овог чла-
на мора да има завршене студије првог степена из научне, 

односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фото-копија 
дипломе о стеченом образовању; доказ да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање - не старије од 6 месеци, уверење 
о држављанству Републике Србије, доказ о знању српс-
ког језика (односи се на кандидате који нису образовање 
стекли на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве се 
подносе у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремена пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити лично или поштом на горе наведену 
адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА СТЕПА“

15305 Липолист, Карађорђева 1

Наставник историје
са 10% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, најкасније до 31.08.2021. 
године

Наставник грађанског васпитања
са 5% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, најкасније до 31.08.2021. 

године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
1. да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020), 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, 11/2019, 2/2020, 08/2020 и 16/2020) или Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017 и 16/2020); 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-
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 остварују образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Уз одштампан пријавни фор-
мулар кандидати треба да доставе следећа документа: 1. 
оверену фото-копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, 2. доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела прописана чланом 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, не старији од 6 месеци (овај документ издаје 
МУП-полицијска управа), оригинал или оверена фото-ко-
пија, 3. уверење о држављанству Републике Србије, не ста-
рије од шест месеци (оригинал или оверену фото-копију), 
4. доказ о познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад прилаже кандидат који 
није стекао образовање на српском језику, тако што подно-

си доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на 
адресу: Основна школа „Војвода Степа“, Карађорђева 1, 
15305 Липолист.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР 

КАРАЂОРЂЕВИЋ”
15306 Прњавор, Војводе Мишића 2

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време до повратка 

запосленог са одсуства са рада, а 
најдуже до 31.08.2021. године, са 35% 

радне норме, место рада: Прњавор, 
Рибари и Петковица

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које: 1. има одговарајуће образовање, тј. високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке 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. 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 кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављан-
ство Републике Србије; 5. зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних законом, канди-
дат мора испуњавати и посебне услове, прописане Законом 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019), Законом о основном обра-
зовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 101/17, 
27/18 и 10/19), Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
11/2017 и 16/2020) 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, 11/2019, 
2/2020, 8/2020 и 16/2020). Докази о испуњавању услова: 
пријавни формулар са интернет сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, потписана биографија 
кандидата, оригинал/оверена копија дипломе, оригинал/
оверена копија уверења о држављанству, оригинал/овере-
на копија уверења о неосуђиваности. Конкурс за пријем у 
радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће директор 
именовати посебним решењем. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност 
за рад са децом и ученицима. Рок за подношење пријаве 
је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: секретар Слободан Перић, 015/282-218, 064/460-
2024. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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УЖИЦЕ

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

Наставник у звању доцент за научну 
област Педагошке и андрагошке науке, 

ужа научна област Методика наставе 
ликовне културе и ликовног васпитања

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктор наука из одговарајуће нау-
чне области.

Асистент за научну област Педагошке 
науке, ужа научна област Психологија

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија (из одговарајуће нау-
чне области) који је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање 8 и који показује 
смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Општи предуслов: кандидати морају да испуња-
вају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен 
чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 124 е.ст. 
1 Статута Универзитета у Крагујевцу и чл. 89 Статута 
Педагошког факултета у Ужицу. Кандидати уз пријаву 
достављају: биографију, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, потврду надлежног органа 
(полицијске управе) да нису осуђивани за кривична дела 
прописана чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 
124 е ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу; уверење 
суда да против кандидата није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница; оверене фото-копије диплома или 
уверења о претходно завршеним нивоима студија; списак 
стручних и научних публикација: друге доказе којима се 
доказује испуњење прописаних услова. Правоваљану кон-
курсну документацију са доказима о испуњености услова 
конкурса, кандидати су обавезни да доставе и у електрон-
ској форми (на CD). Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у листу „Послови“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са документима 
са назнаком „За конкурс“, доставити на адресу: Педагошки 
факултет у Ужицу, Трг Светог Саве 36.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

тел. 062/882-5735

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник машинске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник графичке групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију и 
CV (радна биографија) у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Конкурс спроводи конкурсна комисија име-
нована од стране директора школе. Поред општих услова 
за заснивање радног односа прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - Одлука УС РС, 113/17 и 95/18 - аутен-
тично тумачење), пријављени кандидати треба да испуња-
вају и услове из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019 и 6/2020). а) кандидат пријављен за 
радно место наставника мора да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и врсту стручне спреме прописа-
ну: за радно место под редним бројем 1: Правилником о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама “ Службени гласник РС- Просветни гласник”, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 
13/2018, 7/2019 и 2/2020) - за радно место наставника рачу-
нарства и информатике. За радно место под редним бројем 
2: у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Машинство и обрада 
метала (“ Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 

18/2018, 1/2019, 9/2019 и 2/2020) - за радно место настав-
ник машинске групе предмета; за радно место под редним 
бројем 3: у складу са чланом 8 став 1 тачка 3) и чланом 8а) 
став 1 тачка 2) Правилника остепену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и гра-
фичарство (“ Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр 21/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019) - за радно 
место наставника графичке групе предмета; б) да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; г) има држављанство Републике Србије; д) зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тачке В а), в), г) и 
д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености усло-
ва из тачке Вб) ове одлуке прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Документација се доставља у оригиналима 
не старијим од шест месеци или у овереним фотокопијама 
и не враћа се кандидатима. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене пријаве, пријаве без 
доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве 
са неовереном документацијом, неће се разматрати. Приа-
ве доставити на адресу: Техничка школа, Трг Светог Саве 
34, 31000 Ужице са назнаком „Пријава за конкурс за радно 
место под бројем ________________“ (на цртици навести 
број). Информације о конкурсу могу се добити путем теле-
фона: 062/882-5735.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

e-mail: osplekovic@gmail.com

Професор разредне наставе - 
дипломирани учитељ мастер

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. 
Закон, 10/19 и 6/20) и 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, 
11/19 и 2/2020), и то: 1. да имају одговарајуће образовање; 
2. психичку, физичку и здравстену 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 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 мађународним 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 
као језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за пријем у рад-
ни однос у установи образовања и васпитања који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја. Уз одштампани образац 
пријавног формулара кандидати достављају и: 1. кратку 
биографију (CV), 2. оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; 3. потврду или уверење 
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 4. уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену копију) 5. извод из матичне књи-
ге рођених са холограмом (оригинал или оверену копију); 
6. кандидат који има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу 
потврду /уверење високошколске установе о броју оства-
рених бодова, односно положеним испитима из педагогије 
и психологије, односно уверење о положеном стручном 
испиту/испиту за лиценцу. Кандидат који нема образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина је 
обавезан да га стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као и услов за полагање 
испита за лиценцу (сматра се да наставник, који је у току 

студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина); 7. доказ о знању српског језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку. 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 која ће 
извршити процену применом стандардизованих поступака. 
Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве на кон-
курс поднети лично или слати на адресу: Основна школа 
„Петар Лековић“, 31210 Пожега, Петра Лековића 1, са наз-
наком „За конкурс”. Рок за подношење пријаве 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве и приложе-
на документација се не враћају.

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ”
31205 Севојно, Хероја Дејовића 2

тел. 031/531-950

Наставник хемије
са 70% радног времена, за рад у 

матичној школи у Севојну и издвојеном 
одељењу у Крвавцима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. поседовање одговарајућег високог образовања, и то: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10.09.2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
да испуњава услове из чл. 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), односно да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено 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; кандидат треба да испуњава услове 
у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19); 2. поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; непостојање дискриминаторног 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 овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2) оверену 
фотокопију индекса или уверење високошколске установе 
о положеним испитима из педагогије и психологије или 
потврду, односно уверење високошколске установе да кан-
дидат испуњава услове из члана 142 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања или оверен препис 
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 „Алекса Дејовић”, Хероја Дејовића 2, 31205 Севојно са 
назнаком: „За конкурс - наставник хемије”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 031/531-950.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ”
31205 Севојно, Хероја Дејовића 2

тел. 031/531-950

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има држављанство Републике Србије; високо образовање са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања, за наставника васпитача педагога или психолога 
школе (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело или привредни преступ утврђен чланом 139 став 1 тач-
ка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; 
да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; 
да поседује лиценцу; да има положен испит за директора 
(изабрани кандидат који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност); најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Уз пријаву са кратком биографијом 
кандидат подноси: доказ о држављанству РС (уверење о 
држављанству или извод из матичне књиге рођених); ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику). Оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о радном 
стажу у области образовања и васпитања; доказ о поседо-
вању организационих способности (факултативно): доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о 
раду; доказ о неосуђиваности за кривично дело; доказ о нео-
суђиваности за привредни преступ. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са траженом документацијом доставити на адресу 
школе са назнаком “Конкурс за избор директора школе” или 
лично у секретаријат школе. Ближе информације о конкур-
су могу се добити на телефон 031/531-950, контакт особа 
Немања Синђић - секретар школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ШКОЛИЦА КОЦКИЦА”

31000 Ужице, Лазара Мутапа 7
тел. 060/0980-910

Васпитач
на одређено време, најдуже до 6 месеци 

(пробни рад) 
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
поседује одговарајуће више односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије или основне академске студије) у трајању од 3 годи-
не или на студијама другог стпена (дипломске академске 
студије- мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) - васпитач у складу са 
Законом о предшколском васпитању и образовању („Сл. 
гласник РС“ бр. 18/2010), да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у члану 120. став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс сви кандидати 
достављају доказ о испуњености услова у погледу струч-
не спреме (оригинал или оверена фотокопија дипломе), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод 
из матичне књиге рођених и доказ да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи у складу са Европским системом прено-
са бодова или да је у току студирања положио испит из 
психологије и педагогије, или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу (члан 8 став 4 и 121 став 9 и 10 
Закона о основама система образовања и васпитања, „Сл. 
гласник РС“, 55/2013). Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу устано-
ве. Као последњи дан када истиче рок за пријављивање 
на конкурс, рачуна се према конкурсу објављеном у листу 
„Послови”. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ВАЉЕВО

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЖИВОРАД ГРБИЋ“
14000 Ваљево, Карађорђева 122

тел. 014/222-267

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 

стручних предмета у стручној школи 
(солфеђо) 

са 80% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом кан-
дидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, да 
поседују одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања 
и услове прописане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника у основној музичкој школи.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 

стручних предмета у стручној школи 
(теорија музике) 

са 10% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом кан-
дидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, да 
поседују одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања 
и услове прописане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника у основној музичкој школи.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 

стручних предмета у стручној школи 
(упоредни клавир) 

са 10% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом кан-
дидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, да 
поседују одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања 
и услове прописане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника у основној музичкој школи.

ОСТАЛО: За сва радна места: уз пријаву се подносе: одштам-
пан и попуњен формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; доказ 
о стеченом одговарајућем образовању; доказ о знању срп-
ског језика; -извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије; 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 
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. Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима под-
носи се пре закључења уговора о раду. Докази се прилажу у 
оригиналу или овереној фотокопији на адресу МШ „Живорад 
Грбић“ Ваљево, Карађорђева 122.

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14252 Ваљевска Каменица

Ваљевска Каменица бб
тел. 064/1385-526

Наставник физике
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат за наведено радно место може бити 
примљен у радни однос ако испуњава услове из чл. 139 
ЗОСОВ-а: да има одговарајуће образовање, 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, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20 

и 8/20) и чл. 140 ЗОСОВ-а, стечено: на студијама другог 
степена (мастер академске, 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; 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, 
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; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик - образовно-вас-
питни рад се оставрује на српском језику. Кандидати тре-
ба да доставе: радну биографију; одштампан и попуњен 
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству; 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 дискриминаторно понашање, које издаје надлеж-
на полицијска управа (не старије од 6 месеци); доказ о 
познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад подноси кандидат који није стекао диплому на српс-
ком језику, а доказ треба да буде издат од стране високош-
колске установе надлежне за издавање таквих докумената 
(оригинал или оверена фотокопија). Фото-копије које се 
подносе морају бити оверене од стране надлежног орга-
на, у супротном неће се узети у разматрање, као ни непот-
пуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран на 
конкурсу, доставиће уверење о здравственој способности 
пре закључења уговора о раду (не старије од шест месеци). 
Пријаве са потребном документацијом доставити лично 
или поштом, на горе наведену адресу школе, са назнаком 
„Пријава на конкурс“.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

17500 Врање, Јужноморавска 9
тел. 017/421-602

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог

Наставник српског језика
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог
УСЛОВИ: предвиђени чл. 139, 140, 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и 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 
и 13/2018). У радни однос могу бити примљена лица која 
испуњавају одређене услове: 1. да поседују одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степена: мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдициплинарне студије дугог степе-
на који комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, при чему 
треба да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3. да нису осуђивана правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
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без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
4. имају држављанство Републике Србије, 5. знају српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 1 члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачке 1), 3)-5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а докази из става 1 тачка 2 овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Обавезно образовање 
лица из члана 140 овога закона је и образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих је по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс потребно 
је доставити: 1. пријавни формулар (кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС 
и заједно са осталом документацијом достављају школи), 
2. биографију, 3. оригинал или оверену копију дипломе, 
односно уверење којим се доказује одговарајуће образо-
вање, 4. оригинал уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), 5. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија), 6. доказ да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискиминаторно понашање (извод из казнене евиденције 
МУП-а Србије, оригинал или оверена копија, не старија од 
6 месеци), 7. одговарајући доказ којим се доказује знање 
српског језика, сходно члану 141 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на српском јези-
ку). Пријаве (пријавни формулар) са потребним доказима 
о испуњености услова за пријем, односно заснивање рад-
ног односа, слати у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на горенаведену адресу, са назнаком „За кон-
курс“ или лично доставити управи школе. Пријаве које не 
испуњавају услове конкурса у погледу прописаног степена 
и врсте образовања, односно одговарајућег образовања, 
прописаног занимања (стручног назива), пријаве које буду 
непотпуне (не садрже све захтеване доказе о испуњености 
услова конкурса) и неблаговремене, неће се узимати у раз-
матрање приликом одлучивања у поступку пријема у радни 
однос. Информације о конкурсу могу се добити на телефон: 
017/421-602, Марина Пешић Стошић, секретар школе.

Наставник историје
на одређено време до повратка одсутне 

запослене
УСЛОВИ: предвиђени чл. 139, 140, 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о сте-
пену 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 
и 13/2018). У радни однос могу бити примљена лица која 
испуњавају одређене услове: 1. поседују одговарајуће висо-
ко образовање: 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, трансдициплинарне студије дугог степена који комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему кандидат треба да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2. имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да нису осуђивана 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 за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик на коме се остварује 

образовно-васпитни рад. Услови из става 1 члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3)-5) 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2 овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је и 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања 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. Уз пријаву на конкурс 
потребно је доставити: 1. пријавни формулар (кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС и заједно са осталом документацијом достављају шко-
ли), 2. биографију, 3. оригинал или оверену копију дипло-
ме, односно уверење којим се доказује одговарајуће образо-
вање, 4. оригинал уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија), 6. доказ да кандидат 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 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 дискиминаторно понашање (извод 
из казнене евиденције МУП-а Србије, оригинал или оверена 
копија, не старија од 6 месеци), 7. одговарајући доказ којим 
се доказује знање српског језика, сходно члану 141 Закона 
о основама система образовања и васпитања (доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику). Пријаве (пријавни формулар) са потребним 
доказима о испуњености услова за пријем, односно засни-
вање радног односа, слати у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса на горенаведену адресу, са назнаком „За кон-
курс“ или лично доставити управи школе. Пријаве које не 
испуњавају услове конкурса у погледу прописаног степена 
и врсте образовања, односно одговарајућег образовања, 
прописаног занимања (стручног назива), пријаве које буду 
непотпуне (не садрже све захтеване доказе о испуњености 
услова конкурса) и неблаговремене, неће се узимати у раз-
матрање приликом одлучивања у поступку пријема у радни 
однос. Информације о конкурсу могу се добити на телефон: 
017/421-602, Марина Пешић Стошић, секретар школе.

ОШ „ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ“
17542 Врањска Бања

Краља Петра I Ослободиоца 44

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: 1. четврти степен стручне спреме и сертификат 
Министарства просвете о завршеној обуци за педагошког 
асистента; 2. да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену 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 образов-
но-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узима-
ти у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

17500 Врање, Француска бб
тел. 017/404-220, 411-623

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

12.02.2021. године
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 обра-

зовање, врсте и степена стручне спреме утврђене чл. 140 
Закона о основама сиситема образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника 
и стручних 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. психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима, 3. да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену 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 коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази којима кандидат доказује испуњеност 
услова: 1) оверена фото-копија дипломе или уверења о 
дипломирању; 2) уверење да није осуђиван за дела наве-
дена у 3. тачки услова прибавља се код надлежне поли-
цијске управе (оригинал или оверена фото-копија), не ста-
рије од 6 месеци, 3) уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци и извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фото-копија), 4) доказ да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 су саставни део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2, односно лекарско 
уверење доставља само изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду. Потребно је да кандидат уз пријаву 
достави и краћу радну биографију са контакт подацима 
(адреса, телефон, имејл-адреса). Пријаву са потребном 
документацијом у затвореној коверти и назнаком „Прија-
ва на конкурс за наставника разредне наставе“, кандидат 
може поднети лично у школи, радним данима од 8 до 14 
часова или послати путем поште, на адресу школе: ОШ 
„Светозар Марковић“, Француска бб, 17500 Врање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија, по поступку који је прописан законом. Контакт 
телефон за додатне информације: 017/404-220 и 411-623. 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
17500 Врање, Косовска бб

тел. 017/421-795

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајућу здравствену способност, држављан-
ство Србије, I степен стручне спреме у складу са Правил-
ником о стручној спреми и Правилником о организацији и 
систематизацији радних места у ОШ „Бранко Радичевић“ 
Врање, да није осуђиван на безусловну казну затвора дуже 
од 6 месеци, да се против кандидата не води истрага. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у обзир. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: 1. доказ о држављанству (извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству), 2. оверен пре-
пис дипломе о стеченом образовању, 3. уверење из СУП-а 
о неосуђиваности, 4. уверење из суда кандидат није под 
истрагом. Ближе информације могу се добити на телефон 
школе: 017/421-795 или у просторијама школе. Пријаве се 
подносе искључиво у писаној форми, на адресу школе или 
путем поште.

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“

17514 Џеп
тел. 017/479-130, 017/479-240

Наставник енглеског језика
у издвојеном одељењу у Репишту, 
са 10% радног времена (4 часа), 

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана 

(до повратка са трудничког боловања, 
породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета)

Помоћни радник
у издвојеном одељењу у Мањаку, 

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

 (до повратка са боловања)

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Ружићу, 

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана 

(до повратка са боловања)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања: да кандидат има одговарајуће образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Уз пријаву приложити: пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, оверени доказ о школ-
ској спреми (диплома), уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених (оверен), 
потврду високошколске установе о остварености најмање 
30 бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ 
(лице које је стекло високо образовање по пропису почев 
од 10. септембра 2005. године); лице мора да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; потврду да 
лице није осуђивано за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања. Напомена: лекарско уверење 
подноси се пре закључења уговора о раду и то од стране 
лица које је примљено по конкурсу. Проверу психофизич-
ких способности за рад са ученицима обавља надлежна 
служба за послове запошљавања у Врању са кандидатима 
који уђу у ужи избор, а испуњавају услове конкурса, приме-
ном стандардизованих поступака, сходно члану 154 став 5 
Закона. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се 
подносе на горенаведену адресу. Контакт телефон школе: 
017/479-130 или 017/479-240, од 7 до 14 сати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

17525 Трговиште, ЈНА 24
тел. 017/452-102

Васпитач
за рад у мешовитој групи у Доњем 

Стајевцу
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне или специјалистичке студије); положен 
испит за лиценцу (дозвола за рад) - обавеза полагања испи-
та за лиценцу; да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 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; да зна српски језик 
и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кан-

дидати попуњавају пријавни формулар за пријем у радни 
однос доступан на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампан 
формулар достављају: оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем обазовању; лиценцу за рад или доказ о поло-
женом испиту за лиценцу - уколико имају, оверена копија; 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена 
копија; уверење о држављанству не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена копија; уверење (извод из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе) не старије од шест 
месеци; 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 кривично дело примање или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
или оверена копија); кратку биографију са основним пода-
цима (име, презиме, место пребивалишта, број телефона, 
школовање, кретање у струци). Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
(лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Сви остали докази су део пријаве на конкурс. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом, коју 
врши надлежна НСЗ у Врању применом стандардизованих 
поступака, сходно члану 154 став 5.

Секретар
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из области правних 
наука: на студијама другог степена из области правних 
наука (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), високо образо-
вање на студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, завршен правни факултет; поло-
жен испит за лиценцу за секретара или положен право-
судни испит или испит за запослене у органима државне 
управе; да кандидат поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Кандидати попуњавају пријавни формулар за 
пријем у радни однос доступан на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и уз одштампан формулар достављају: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о 
положеном испиту за лиценцу за секретара или о положе-
ном правосудном испиту или испиту за запослене у органи-
ма државне управе - оверена копија; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија; 
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена 
копија, не старије од 6 месеци; доказ о неосуђености за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, оригинал или ове-
рена копија, не старије од 6 месеци; кратку биографију 
са основним подацима. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом (лекар-
ско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Сви остали докази су део пријаве на конкурс. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом коју 
врши надлежна НСЗ у Врању применом стандардизованих 
поступака, сходно члану 154 став 5.

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: III 
степен стручне спреме; положен стручни испит за рад са 
судовима под притиском (за послове руковања постројењи-
ма у котларници); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 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 кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 

без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 коме се остварује васпитно-образовни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар за пријем 
у радни однос доступан на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз 
одштампан формулар достављају: оверену копију дипло-
ме о стеченом одговарајућем обазовању; оверену копију 
уверења или дипломе о положеном стручном испиту за 
рад са судовима под притиском (за послове руковања 
постројењима у котларници); уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија; извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или оверена копија, 
не старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - оригинал или оверена 
копија, не старије од 6 месеци; кратку биографију са основ-
ним подацима. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом (лекарско уве-
рење) прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви 
остали докази су део пријаве на конкурс. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом, коју врши 
надлежна НСЗ у Врању применом стандардизованих посту-
пака, сходно члану 154 став 5.

Магационер
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: средње 
образовање, економски техничар; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 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; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати 
попуњавају пријани формулар за пријем у радни однос досту-
пан на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и уз одштампан формулар дос-
тављају: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
обазовању; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена копија; извод из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци; уве-
рење о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци; крат-
ку биографију са основним подацима. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
(лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Сви остали докази су део пријаве на конкурс. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом, коју врши 
надлежна НСЗ у Врању применом стандардизованих поступа-
ка, сходно члану 154 став 5.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријавни 
формулар са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично, у затвореној коверти са назнаком 
„За конкурсну комисију“, на адресу: Предшколска установа 
„Полетарац“, Трговиште, ЈНА 24, 17525 Трговиште. Устано-
ва нема обавезу да кандидатима врати приложену доку-
ментацију по конкурсу. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом, коју врши НСЗ у Врању при-
меном стандардизованих поступака, сходно члану 154 став 
5 Закона. Ближе информације се могу добити на телефон 
установе: 017/452-102. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

26340 Бела Црква, Жарка Зрењанина 13
тел. 013/851-022

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), и 
то: 1. да има одговарајуће образовање из чл. 140 Закона 
о основама система образвања и васпитања; 2. психич-

Наука и образовање
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ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе 
подноси доказе о испуњености услова за директора из ста-
ва 1 овог члана, као и биографију с прегледом радне био-
графије, предлог програма рада школе и доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника у случају реизбора), осим доказа о 
испуњавању услова психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима, који се прибавља 
пре закључења уговора о раду. Уз пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Конкурс спроводи конкурсна комисија име-
нована од стране Школског одбора.

ЗАЈЕЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Наставник српског језика
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: 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 наставни-
ка треба да испуњавају услове прописане члановима 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 степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Електротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник бр. 
8/2015; 11/2016; 2/2017; 04/2018 и 13/2018), као и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
број 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 
2/2020); да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривична дела за која је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 
139 став 1 тачка 3 Закона; да имају држављанство Репу-
блике Србије и да знају 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. Право учешћа на конкурсу имају сви канди-
дати који испуњавају услове из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), а наведену 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, у затвореној коверти, достављају школи 
на наведену адресу, са назнаком „За конкурс“ или лично, 
сваког радног дана од 11 до 13 часова. Да би се пријава 
сматрала потпуном, кандидат је дужан да уз пријаву доста-
ви сва наведена документа, осим лекарског уверења, које 
прилаже само кандидат који буде изабран и доставља шко-
ли у року од седам дана од дана пријема обавештења о 
избору, а у супротном школа ће изабрати кандидата који 
је следећи на листи. Кандидати за наставника подносе 
пријаву на конкурс у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, уз који се доставља потребна документација, 
односно докази о испуњености услова за избор кандидата, 
и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена 
фото-копија 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 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), краћа 
биографија - CV. Фотокопије докумената морају бити ове-
рене од стране надлежног органа. У поступку одлучивања 
о избору наставника комисија упућује кандидате на прет-
ходну психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Након пријема 
резултата психолошке процене, конкурсна комисија у року 
од 8 дана сачињава листу кандидата који испуњавају све 
услове за рад на радним местима, са којима обавља разго-
вор и у року од 8 дана од дана обављеног разговора доноси 
решење о избору кандидата. Пријава се може поднети у 
просторијама школе или предати препорученом поштом на 
адресу: Техничка школа у Зајечару, Кнегиње Љубице 3-5, 
19000 Зајечар, са назнаком „За конкурсну комисију“. Доказ 
о испуњавању здравствених услова доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора раду. Информације о 
конкурсу могу се добити телефоном на број: 019/422-876. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
По завршетку конкурса примљена документација се не 
враћа кандидатима.

ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 5

Наставник предметне наставе - 
рачунарство и информатика

са 77,78% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, замена директора школе 

за време трајања мандата

Наставник предметне наставе - 
математика

са 22,22% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, замена директора школе 

за време трајања мандата
УСЛОВИ: По конкурсу може бити изабран један кандидат 
који испуњава услове за рад на наведеном радном месту 
за оба предмета или два кандидата, односно по један за 
сваки од наведених предмета. Кандидат мора да испуња-
ва услове прописане члановима 139 и 140 и 141 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019 и 6/2020 - даље: 
Закон) и важећим Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019, 
2/2020, 3/2020 и 14/2020), односно да има одговарајуће 
образовање - високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, као и високо образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
за која је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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 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.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља 

потребна документација, односно докази о испуњености 
услова за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одго-
варајућем образовању (оверена фото-копија дипломе); 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1тачка 3) Закона и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (потврда, уверење или други документ издат 
од стране МУП-а РС, не старији од 30 дана); доказ да кан-
дидат има држављанство Републике Србије (уверење, не 
старије од шест месеци); доказ о познавању српског јези-
ка, 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). Напоме-
на: доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
(лекарско уверење) доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Осим наведеног, кандидати 
достављају и остала документа од значаја за одлучивање, 
и то извод из матичне књиге рођених (на обрасцу са трај-
ном важношћу, фото-копија или оригинал) и краћу радну 
биографију. По завршетку конкурса примљена докумен-
тација се не враћа кандидатима. Благовременом пријавом 
сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у кон-
курсу, 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 дан за подношење 
пријаве пада у недељу или дане државног празника, рок за 
пријаву помера се за следећи радни дан, док се потпуном 
пријавом сматра пријава која у прилогу садржи докумен-
та којима кандидат доказује да испуњава услове за избор 
у складу са Законом и овим конкурсом. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се 
може поднети у просторијама школе сваког радног дана од 
12.00 до 13.00 часова или предати препорученом поштом 
на адресу: Гимназија Зајечар, Кнегиње Љубице 5, 19000 
Зајечар, са назнаком „За конкурсну комисију“. Информације 
о конкурсу могу се добити телефоном на број: 019/422-564, 
као и путем електронске поште: gimnazija1836@gmail.com.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др БОШКО ВРЕБАЛОВ“

23270 Меленци, Српских владара 63

Кувар
у вртићу школе, на одређено време до 

повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
кандидати треба да испуњавају и услове утврђене чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања и 
чланом 25 Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Др Бошко Вребалов“ Меленци. 
Кандидат треба да: 1) има одговарајуће образовање - чет-
врти степен стручне спреме куварске струке; 2) има пси-
хичку, 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 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 као 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат треба да приложи: 1) попуњену пријаву на конкурс на 
пријавном формулару који се преузима са интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
2) кратку биографију са контакт подацима (телефон, адре-
са пребивалишта и адреса електронске поште); 3) овере-
ну фото-копију сведочанства или друге исправе којом се 
доказује завршена средња школа куварске струке у трајању 
од четири године; 4) уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фото-копија); 5) извод из матичне књиге рође-
них за кандидате који су променили име или презиме после 
издавања исправе о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена фото-копија); 6) уверење надлежне 
полицијске управе да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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 

Наука и образовање
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за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (оригинал или оверена фото-копија); 7) 
уколико кандидат није стекао образовање на српском јези-
ку, у обавези је да достави потврду образовне установе да 
је положио испит из познавања српског језика. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Неблаговреме-
не, неуредне и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима и позвани на разговор. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима подноси само изабрани кандидат, пре закључи-
вања уговора о раду. Конкурсна документација се не враћа. 
Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назна-
ком „За конкурс“.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
23264 Фаркаждин, Маршала Тита 2

тел. 023/3868-010

Стручни сарадник - педагог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 50% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017- одлу-
ка УС и 113/17), треба да испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број - 88/2017, 27/2018 - др.закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020) и то да: 1. има одговарајуће образовање 
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, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19) и чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања стечено: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета и студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 
и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тач-
ком 2 овог конкурса прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Уз пријаву на конкурс потребно је приложити: 1. 
попуњен пријавни формулар преузет са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС; 2. биографију; 3. оригинал или оверену 
фото-копију дипломе о стеченом образовању, 4. доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду); 5. оригинал или оверену фото-ко-
пију уверења (извода из казнене евиденције) Министар-
ства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (да није ста-
рије од 6 месеци); 6. оригинал или оверену фото-копију 
уверења о држављанству (да није старије од 6 месеци); 
7. оригинал или оверена фото-копију извода из матичне 
књиге рођених. Пријаве слати на горенаведену адресу, 
са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Конкурс за пријем у радни однос спроводи кон-
курсна комисија коју ће директор именовати посебним 
решењем. 

ЕГШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Наставник предметне наставе - 
економика и организација предузећа
у одељењима у којима се образовно-
васпитни рад остварује на мађарском 

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

10% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/18-аутентично тумачење), треба да испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), 
односно да: 1) има одговарајуће образовање; у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања стечено: 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; 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; б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада елеткротехника 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 
2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018 и 2/2020): 1) дипломирани 
економиста; 2) дипломирани инжењер организације рада; 
3) дипломирани инжењер за индустријски менаџмент; 3а) 
дипломирани инжењер организационих наука - одсек за 
менаџмент; 4) мастер економиста, претходно завршене 
основне академске студије у области економије.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3) није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за 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) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фото-копију 
дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; доказ 
о испуњавању услова из члана 139 став 1 тачка 5) Закона 
о основама система образовања и васпитања, односно да 
је лице стекло средње, више или високо образовање на 
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или 
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена фото-ко-
пија), мађарски језик; оригинал уверење о неосуђиваности, 
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања, које према подацима из 
казнене евиденције издаје полицијска управа (уверење не 
сме бити старије од дана објављивања конкурса); оригинал 
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 
месеци. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља само изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Све фотокопије које се 
подносе уз пријаву на конкурс морају бити оверене од стра-
не јавног бележника - нотара. Рок за подношење пријаве са 
важећим, односно уредно овереним фото-копијама потреб-
них докумената је 10 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве 
за конкурс са документацијом доставити лично или путем 
поште на адресу: ЕГШ „Никола Тесла” Зрењанин, Др Слав-
ка Жупанског 1, 23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс“.

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА 
И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

„УРОШ ПРЕДИЋ”
23000 Зрењанин

Стевице Јовановића 46

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. да лице има одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 46 Правилника о организацији и систематизацији 
послова: I степен стручне спреме, односно завршену основ-
ну школу; 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да 
достави: 1. попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; 2. доказ о одговарајућем образовању 
(оверена фото-копија сведочанства о завршеној основној 
школи); 3. оригинал или оверену фото-копију уверења из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 4. 
оригинал или оверену фото-копију уверења о држављанству 
Републике Србије; 5. сведочанство на српском језику које се 
приложи као доказ под тачком 1. сматра се доказом о знању 
српског језика под овом тачком 5); 6. оригинал или оверену 
фото-копију извода из матичне књиге рођених. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име, 
презиме, адреса, контакт телефон) и важећим, односно 
овереним фото-копијама докумената тражених у конкурсу, 
а којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни 
однос на оглашено радно место, кандидати достављају на 
адресу: Хемијско-прехрамбена и текстилна школа „Урош 
Предић“ Зрењанин, Стевице Јовановића 46, 23000 Зрења-
нин, путем поште, у року од 10 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве ће 
бити одбачене.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање Посао се не чека, посао се тражи



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

Бесплатна публикација о запошљавању 5401.08.201 11.11.2020. | Број 907 |   



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


